
SLEVOVÝ KUPON
Na Kamencové jezero za korunu

Platný pro jednu osobu do 31. 7. 2005

Je to už víc než rok, co se opět 
vynořily úvahy o spojení dvou fak-
tických sousedů, měst Chomutova 
a Jirkova. Toto téma se otevřelo na 
společném jednání rad obou měst 
loni v červnu, na němž bylo i přijato 
usnesení, jež vyjadřuje myšlence in-
tegrace podporu. 

„Jako bezprostřední sousedé jsme 
na sobě závislí a myslím, že řada 
Jirkováků, kteří jezdí do Chomutova 
za prací nebo kulturou, případně 
z jiných důvodů, ani nepřemýšlí o ně-
jakých hranicích města,“ vyjádřila se 
k tomuto záměru starostka Chomu-
tova Ivana Řápková. „Začali jsme na 

této věci intenzivně pracovat. Oslovili 
jsme všechny zákonodárce, protože 
jednou z podmínek našich partnerů 
bylo, aby byl Chomutov statutárním 
městem, což znamená změnu zákona. 
Tím by měl Jirkov záruku, že neztratí 
svou identitu, že mu zůstane radnice, 
volení zastupitelé i starosta. Tento po-
stoj přirozeně respektujeme.“

Jak starostka připomíná, počáteční 
vstřícnost představitelů Jirkova se 
však časem u některých z nich pře-
měnila v jistou odtažitost. „My zájem 
o sloučení máme, víme, jaké výhody 
by přineslo oběma městům, ale teď 
nezáleží na nás. Nemůžeme přesvěd-

čovat občany Jirkova. Je věcí jeho 
politické reprezentace, aby všechny 
aspekty tohoto záměru vyhodnoti-
la a zaujala jasný postoj.“

Nelze rovněž přehlížet okolnost, 
že v Jirkově žijí lokální patrioti. 
„Každý má svůj žebříček hodnot, 
někdo klade na první místo sa-
mostatnost své obce, jiný zase 
budoucnost obce i svých dětí vní-
má v širším kontextu, z hlediska 
hospodářského rozvoje v příštích 
letech,“ říká starostka Řápková 
a připomíná další výsledek úsilí 
chomutovské radnice: materiál, 
který mapuje důsledky případného 
sloučení obou měst z ekonomické-
ho hlediska. Podle něj by zname-
nalo mimo jiné nárůst daňových 
příjmů o víc než 30 milionů ko-
run. Nárůst investičních akcí by 
se v Jirkově mohl až zdvojnásobit. 
Rovněž celkový objem dotací by 
byl každoročně vyšší o mnohamili-
onové částky. Bylo by tak víc peněz 
na nové chodníky a silnice a další 
investiční akce, ale i na podporu 
sportu či kultury. 

Tento materiál poskytli Chomu-
tovští svým partnerům. Vyplývá 
z něj, že spojení by mohlo přinést 
zvýšení kvality života obyvatel 
obou měst, a to by mělo podle 
chomutovské starostky mít vedení 
každé obce na mysli především. 
„Myslím, že jsme vše potřebné 
s představiteli Jirkova projednali, 
konečné rozhodnutí z jejich strany 
by mělo padnout v září. Ať bude 
stanovisko našich partnerů jakéko-
li, budeme ho akceptovat. Vztahy 
mezi námi se nezmění, naopak, 
pokud budeme mít jasno, mohou 
se jen zlepšovat.“                            (lm)

Slovo starostky

Ke spojení dvou musí být oboustranná vůle
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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

V polovině července se uskuteční již 
třetí schůzka týkající se výstavby 
zimního stadionu v lokalitě bývalých 
kasáren na Mostecké ulici. Na té by se 
mělo hovořit o  jeho definitivní po-
době. Nyní se zpracovává koncepce 
stadionu tak, aby funkčně vyhovova-
la Klubu ledního hokeje, finančně pak 
městu a investorovi. „Chtěli bychom 
si nad plány promluvit o konkrétních 
krocích, které je zapotřebí podnik-
nout. Je třeba koordinovat činnost 
mezi jednotlivými subjekty,“ vyjádřil 
se radní Jindřich Stádník (na snímku), 
který je šéfem komise ustanovené 
speciálně pro výstavbu zimního sta-
dionu. Ta by měla jako poradní orgán 
pracovat po celou dobu výstavby. Jak 
Stádník prozradil, v areálu by měl 
být kromě hokeje prostor i pro další 
sporty.                           (text a foto: mile)

Se zimním stadionem to myslí vážně

Dárek pro čtenáře
Město Chomutov připravilo ve 
spolupráci s Technickými služba-
mi města Chomutova dárek pro 
čtenáře Chomutovských novin 
– slevový kupon. Po jeho přeložení 
na pokladně koupaliště zaplatí ná-
vštěvník symbolické vstupné jednu 
korunu. Slevový kupon platí po 
celý červenec.

Zájem investorů o Chomutov ne-
opadá, i když jsou jeho průmyslové 
zóny zaplněné. „Jsme rádi, že se ob-
jevují stále další zájemci, kteří chtějí 
podnikat právě u nás,“ řekla starost-
ka Ivana Řápková a dodala, že rad-
nice přišla s novou strategií. „Začali 
jsme potenciální investory evidovat. 
Vytváříme jejich databázi a tu pak 
můžeme poskytnout firmám, které 
mají k dispozici nevyužité prostory.“

Při hledání způsobů, jak inves-
tory uspokojit, se totiž objevila 
právě tato možnost. „Když jsme 
v novinách uvedli, že hledáme 
nové prostory pro další investory, 
ozvalo se nám několik místních 
podnikatelů, kteří nám nabídli své 
haly či pozemky. Některá jednání 
už proběhla,“ řekla starostka. „Měs-
to by mohlo působit jako prostřed-
ník mezi oběma skupinami.“    (lm)

Radnice vytváří databázi
potenciálních investorů

Chomutov má dalšího partnera, 
italské město Arenzano. Smlouvu 
o partnerství za Chomutov pode-
psala starostka města Ivana Řáp-
ková. Italskou stranu zastupoval 
radní Dario Arkel, který mimo jiné 
zdůraznil, že Chomutov a Arenzano 
jsou města velmi odlišná a to by 
mělo partnery výrazně obohaco-
vat. Spolupráce se bude zpočátku 
rozvíjet v oblasti kultury a sportu, 
proto zástupce radnice doprovázeli 
kromě cyklistů i umělci – herci, 
malíři a muzikanti, aby prezen-
tovali svou tvorbu v rámci právě 
probíhajících Dnů italské kultury. 
V Chomutově se cítili jako  doma, 
což bylo patrné při jejich odjezdu. 
Vedoucí odboru kultury z Arenzana 
Rosina Cera při loučení přiznala, že 
vyráželi s pochybnostmi, co obyva-
telům města na italské Riviéře může 
Chomutov nabídnout. „Byli jsme za-
skočeni - krásou samotného města 
a jeho okolí, ale i srdečností vašich 
lidí. Odjíždíme plní nadšení i dojetí. 
Nashledanou v Arenzanu!“

Nashledanou v Arenzanu!

Upozorňujeme studenty a absol-Upozorňujeme studenty a absol-
venty učilišť, venty učilišť, kteří v letošním školním 
roce ukončili přípravu na povolání, že 
dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní soci-
ální podpoře, ve znění pozdějších před-
pisů, mají po dobu školních prázdnin 
nárok na přídavek na dítě, i když jsou 
v evidenci úřadu práce. „Pokud nena-
stoupí do zaměstnání, jsou podle zá-
kona o sociální potřebnosti posuzováni 
po dobu prázdnin jako nezaopatřené 
děti, to znamená, že pro potřeby zjišťo-
vání  sociální potřebnosti budou řešeni 
společně se svými rodiči,“ vyjádřila se 
Eva Veselá z odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví.                                        (mile) 

Vážení spolu-
občané, právě 
před pár dny 
jsme si připo-
mněli padesáté 
páté výročí od 
úmrtí jedné 
z největších žen
 naší moderní

historie, doktorky Milady Horáko-
vé. Obdivuji statečnost, se kterou 
tato žena hrdě hájila své názory 
a právo na svobodu i před soudním 
dvorem i tváří v tvář smrti na po-
pravišti. Ještě pár hodin před svou 
smrtí povzbuzovala svou sestru 
a malou dceru, neskláněla hlavu 
a neprosila se svých komunistic-
kých katanů o milost. Upřímně 
musím říct, že si vůbec nedokážu 
představit, jak bych se já zacho-
vala v podobné situaci. Zda bych 
s vědomím, že mám děti, dokázala 
být stejně odvážná a neustoupit 
ani o krok ze svého přesvědčení. 
Milada Horáková je pro mě pří-
kladem člověka, který za žádných 
okolností neustupuje zlu. A to je 
vlastnost, která chybí většině mužů 
a u žen je opravdu vzácností. Přesto 
je doktorka Horáková důkazem, že 
ženy mají rozhodně v politice své 
místo. Snad je to tím, že mají velký 
smysl pro čest a spravedlnost, že 
jejich přirozeností je chránit slabší 
a bezmocné a že ze všeho nejvíc 
jim záleží na tom, aby svět pro 
jejich děti byl bezpečný a klidný. 
Jsem šťastná, že nemusím stát před 
osudovou volbou mezi vlastní ctí 
a záchranou života. Jsem šťastná, že 
můžeme žít v době, ve které nám 
nehrozí, že budeme stíháni za své 
názory. Přála bych si, aby nás žen 
bylo v politice víc, ale žádná z nás 
ať již nikdy nemusí opustit své děti 
uprostřed jejich dětství.                        
                                Vaše Ivana Řápková

Všechny mateřské školy navštívila 
ještě před koncem školního roku sta-
rostka města Ivana Řápková. Přišla 
dětem společně s ředitelkou Mateřské 
školy Chomutov Irenou Kopeckou po-
přát nejen pěkné prázdniny, ale záro-
veň i prozradit, kdo vyhrál v malířské 
soutěži. Ta se měla původně uskuteč-
nit v městském parku při květno-
vých Chomutovských slavnostech, 
ale vzhledem k nepřízni počasí byla 
odložena. Děti proto namalovaly své 
výtvory ve školkách, odkud putovaly 
na radnici, kde z nich radní a zaměst-
nanci úřadu pečlivě vybrali ty nejhez-
čí. Při tématické výstavě s názvem 
Co mě zaujalo na Chomutovu byly 
nejčastějšími motivy zdejší náměstí 
a jeho historické dominanty. Sta-
rostce učaroval například společný 
výtvor dětí z mateřinky na Školní 
pěšině (na snímku). Výhercům všech 
mateřinek předala ceny a ostatním 
dětem sladkou odměnu.                          
                                          (text a foto: mile)

V plném proudu jsou práce na 
komunikaci mezi sídlišti Kamenná, 
Zahradní a Písečná. Vybudování po-
délných parkovacích míst a dělicích 
pásů bude doplněno výsadbou zele-
ně. Jde o jednu z řady investičních 
akcí, které město  realizuje v rámci 
Projektu regenerace panelových síd-
lišť. Následovat bude vybudování cyk-
listických stezek v ulicích Kamenná 
a Písečná.         (Pokračování na str. 2)

Zúžení komunikace je v zájmu 
bezpečnosti silniční dopravy
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1.  Jednal/a jste v posledních 12 měsících na Městském úřadě Chomutov? 

2.  Jsou úředníci vůči Vám vstřícní, ochotní a slušní?

3.  Máte pocit, že jsou úředníci odborníky ve svém oboru, že se vyznají v dané problematice?

4.  Setkáváte se převážně s nevlídnými nebo arogantními úředníky?

5.  Zlepšil se za poslední dva roky přístup úředníků k občanovi?

6.  Líbí se Vám úprava zevnějšku úředníků?

7.  Máte problémy porozumět tomu, co od Vás úředník vyžaduje?

8.  Vyhovují Vám dva úřední dny v týdnu?

9.  Stačíte si vyřídit své záležitosti v úředních hodinách od 8 do 17 hodin?

10.  Jste spokojeni s rozmístěním budov MěÚ ve městě?

11.  Orientujete se na úřadě? Víte, kde vyřídíte jednotlivé záležitosti?

12.  Víte o možnosti úhrady jakéhokoliv poplatku pomocí platební karty?

13.  Víte o pravidelných setkáních občanů s vedením města, vždy poslední čtvrtek v měsíci?

14.  Myslíte, že jste informováni o novinkách na úřadě (stěhování, SMS, platební terminály)?

15.  Využíváte formuláře na webových stránkách města?

16.  Jste ochoten / ochotna spolupracovat s úřadem, upozornit na nedostatky nebo navrhnout zlepšení?
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Odpov d lo ANO na jednotlivé otázky
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do 15. 7. 2005 tak m žete u init
ješt  bez navýšení

NEPLA TE ZBYTE N
TROJNÁSOBEK

Tajemník městského úřadu The-
odor Sojka dostal na stůl od týmu 
pro zlepšování kvality poskytova-
ných služeb na městském úřadě 
v Chomutově (CAF tým) sumář 
výsledků ankety, mapující práci 
zaměstnanců úřadu očima občanů. 
Přikládá mu značný důraz, protože 
na 16 otázek odpovědělo 4 188 
účastníků, a to především rodiče 
dětí školou povinných. Množství 
respondentů a jejich očekávaný 
věkový průměr (tj. občané mladé-
ho nebo středního věku) hodnotí 
T. Sojka kladně. To je totiž ta správ-
ná skupina v produktivním věku, 
která je zaměstnána, vychovává 
děti a očekává, že svůj drahocenný 
čas nebude trávit na úřadě. Vedení 
města se tak dostal do ruky cen-
ný materiál, který je distribuován 
i vedoucím úředníkům, aby z něj 
vyvodili pro sebe závěry. Nyní mají 
stejnou možnost čtenáři (viz graf). 

A co zaujalo vedení města? Překva-
pivě většinou kladně občané hodnotí 
ochotu a vstřícnost, slušnost, dobrý 
zevnějšek, porozumění úředníka  
i orientaci na úřadě. Většina občanů 
se nesetkává s nevlídnými úředníky. 
„Na rozdíl od jiných anket, ke kte-
rým přistupují dobrovolně spíše lidé 
s extrémními názory, vyjádřili se 
zde i ti, kteří tvoří nevyjadřující se 
většinu,“ míní tajemník. „Pohled na 

činnost úředníka tak získává znač-
nou míru objektivity.“

Důležitá informace pro vedení 
města je ta, že většině respon-
dentů nevyhovují dva úřední dny 
v týdnu. Přesto si větší část z nich 
stačí své záležitosti vyřídit. „Na 
více úředních dní ještě nejsme or-
ganizačně připraveni,“ upozorňuje 
T. Sojka. tajemník. „Pokud by se 
tato změna ve prospěch občana 
realizovala, utrpěla by tím kvalita 
odvedené práce. V neúřední dny se 
provádí místní šetření a rozhoduje 
se ve správním řízení. Doufám ale, 
že po zlepšení organizace práce 
nebo upuštění od některých zbyteč-
ných činností a v neposlední řadě 
po personálním posílení klíčových 
činností to není úkol nereálný.“ 

Nejvíc však vedení města pře-
kvapilo to, že i přes neustálou 
informovanost v Chomutovských 
novinách většina občanů neví 
o pravidelných  setkáních s vede-
ním města, které se koná  každý 
poslední čtvrtek v měsíci. Dále, že 
neinformujeme o novinkách na úřa-
dě a že občané nevědí o možnosti 
úhrady jakéhokoliv poplatku pomo-
cí platební karty, v neposlední řadě 
že nevyužívají webové stránky. 
„Propagace naší činnosti se proto 
musí zlepšit,“ podotýká tajemník.

                    (Pokračování na str. 7)

Výsledky ankety „Spokojenost občanů 
s činností úředníků“ jsou příznivé 

Do veřejné obchodní soutěže na 
odkoupení bývalého Klubu železni-
čářů v Jiráskově ulici se nepřihlásil 
žádný zájemce. Objekt, který patří 
státní organizaci Správa železniční 
dopravní cesty a jehož prodejní 
cena je podle znaleckého posudku 
3,5 milionu korun, je už bezmála 
dvanáct let prázdný. Budova v hava-
rijním stavu slouží mnohdy jen jako 
úkryt pro bezdomovce a narkomany. 
Město proto nabídlo státní organi-
zaci za budovu symbolickou jednu 
korunu. „V minulých letech jsme do-
stávali od občanů z okolí opakovaně 
stížnosti,“ uvedla k situaci starostka 
Ivana Řápková. Stavební úřad několi-
krát zakročil, ale proti jeho výzvám 
a rozhodnutí se SŽDC odvolávala. Si-
tuace tak zůstávala na mrtvém bodě. 
„Chtěli jsme problém řešit, a protože 
objekt je podle nás, zřejmě oproti 
mínění majitele, neprodejný, nabídli 
jsme za jeho odkoupení symbolic-
kou korunu.“ Vedení města uvažuje o 

tom, že pokud by „armáďák“ koupilo, 
možná by bylo nejvýhodnější objekt 
zbourat a místo využít pro veřejnou 
zeleň, případně jako parcely pro vý-
stavbu rodinných domků.          (mile)

Město chce odkoupit zdevastovaný armáďák za symbolickou korunu

Paní Randáčková z Havlíčkovy Paní Randáčková z Havlíčkovy 
ulice ulice poukázala na situaci ohledně 
svého záměru přestavby balkonu 
v bytě, jehož je majitelkou v rámci 
společenství vlastníků jednotek. Jak 
zjistila, k tomu je potřebný souhlas 
pětasedmdesáti procent spoluvlast-
níků. Získala tedy jejich písemný 
souhlas, který odeslala na stavební 
úřad. Přesto stavební úřad vyzval 
doporučeným dopisem 91 spo-
luvlastníků, aby se k balkonu paní 
Randáčkové znovu vyjádřili. Kromě 
toho, že občané tak musejí poskyt-
nout své stanovisko duplicitně, to 
při ceně jednoho doporučeného 
dopisu (nejméně 24 korun) znamená 
v tomto případě přes dva tisíce ko-
run. Městu to nevadí?

Starostka Chomutova Ivana Řáp-Starostka Chomutova Ivana Řáp-
ková ková připustila, že se s touto výhra-
dou už setkala, ale postup stavební-
ho úřadu jako orgánu státní správy 
vychází ze stavebního zákona. Zá-
konodárci přicházejí se stále dalšími 
novelami zákonů, které komplikují 
život občanům, ale i samosprávám. 

Dodala, že jde skutečně o vysoké 
náklady, které městu pochopitelně 
vadí, ale nemůže situaci změnit.

Doplňující vysvětlení k této pro-
blematice poskytl vedoucí stavební-vedoucí stavební-
ho úřadu MěÚ Chomutov Miroslav ho úřadu MěÚ Chomutov Miroslav 
BřezinaBřezina: Nejprve je třeba rozlišit 
dva postupy. Zasklívání pomocí za-
sklívacích stěn je pouze na ohlášení, 
v tom případě není nutné nikoho 
informovat prostřednictvím dopo-
ručené pošty. Nejde totiž o velký 
zásah do stavby, stěny jsou lehce 
demontovatelné. Co se týká  zasklí-
vání balkonu okny, jde prakticky 
o nezvratnou změnu, protože nákla-
dy na uvedení do původního stavu 
jsou mnohem vyšší než náklady na 
tuto úpravu. Navíc prostor balkonu 
se uzavírá a zvětšuje se obytná plo-
cha bytu, takže majitel bytu si tak 
vlastně rozšiřuje obývací pokoj. To 
už je nejen zásah do vzhledu domu, 
ale například u společenství vlast-
níků jednotek i do majetku všech. 
Podle zákona se tak stávají všichni 
sousedé účastníky stavebního řízení 

Co zaznělo na setkání s občany 30. června…

Cenu Jiřího Popela z Lobkovic za rok 2005 získali:
Václav Čech Václav Čech – dlouholetý pedagog, organizátor sportovních soutěží pro děti 
a mládež
Milan Jindra Milan Jindra – pedagog několika středních škol v Chomutově, zakladatel 
SZŠ
Jiří Kormaník Jiří Kormaník – sportovec, zápasník, reprezentant – olympionik
Bohumil Kubát Bohumil Kubát – sportovec, zápasník, reprezentant – olympionik
Zdeněk Petráček Zdeněk Petráček – emeritní ředitel Gymnázia Chomutov
Plk. Jiří Zenáhlík Plk. Jiří Zenáhlík – účastník odboje na západní frontě, po roce 1948 poli-
tický vězeň
PhDr. Marie Zlámalová PhDr. Marie Zlámalová – dlouholetá profesorka chomutovského gymnázia, 
propagátorka francouzské kultury
Ernst Fischer Ernst Fischer – významný evropský estetik a literární vědec, chomutovský 
rodák (in memoriam)
MUDr. Jiří Fučík MUDr. Jiří Fučík – lékař, podílel se na poválečné obnově zdravotnictví 
v Chomutově (in memoriam)
Josef Lorber Josef Lorber – dlouholetý učitel přírodopisu (in memoriam)

S návrhem navýšit počet zkušeb-
ních komisařů při dozoru u závěreč-
ných zkoušek k získání řidičského 
oprávnění přišli na městský úřad 
zástupci zdejších autoškol. Důvodem 
je podle nich velký nepoměr mezi 
počtem dvou komisařů a uchazečů 
o řidičské oprávnění. „Produktivita 
práce“ zkušebních komisařů je však 
podle slov vedoucího odboru do-
pravy a správních činností, Bedřicha 
Rathouského, využita jen ze sedm-
desáti procent. Stalo se pravidlem, 
že žáci přihlášení na řádně potvr-
zený termín jednoduše nepřijdou a 
mnohdy se ani neomluví. Řeší tím 
často vlastní nepřipravenost v den 
zkoušky. Jen za uplynulý rok se jich 
napoprvé nedostavilo sedm stovek. 
Tak nastává neúměrné odsouvání 
žadatelů - žáků na jiné termíny. Od 
ledna letošního roku mělo každý 
měsíc absenci zhruba pětatřicet 
procent přihlášených. „Nárůst čeka-
telů tak ovlivňují zejména žáci, ale 
také provozovatelé autoškol, pokud 
ke zkoušce přihlásí nepřipraveného 
žáka. Nevyužité termíny tak stojí 
náš úřad čas a peníze vynaložené na 

práci zkušebních komisařů. Dalším 
častým problémem je vysoké procen-
to neúspěchu žáků na první termín 
u zkoušky. Morálka žáků k výuce je 
bohužel velmi nízká,“ netajil se kri-
tikou místostarosta Jan Řehák. Nej-
větší problémy přitom dělají žákům 
závěrečné jízdy, kdy podle statistik 
si je až padesát procent zopaku-
je. Z průzkumu jedenácti zdejších 
autoškol vyplývá, že z celkového 
počtu 3 348 přihlášených žáků jich 
v loňském roce 1 248 neuspělo na  
prvním termínu zkoušky. Některé 
autoškoly vykazují dokonce více než 
padesátiprocentní neúspěšnost žáků, 
což zřejmě vypovídá o kvalitě jejich 
výuky. Podle místostarosty Řeháka 
je nutné, aby se provozovatelé auto-
škol více zaměřili na  disciplínu při 
přípravě žáků a volili vlastní účinná 
opatření. Připravit žáka ke zkoušce 
jim mimo jiné ukládá zákon. „Se 
zástupci autoškol jsme se dohodli 
na obnoveném měsíčním plánování 
termínů zkoušek a přislíbili jsme 
zvýšené kontroly chování řidičů 
i chodců ve městě,“ vyjádřil se vedou-
cí odboru Bedřich Rathouský.     (mile)

Dva komisaři stačí, chybí však morálka žáků 

(Dokončení ze str. 1)
„Účelem těchto úprav je zvýšení 

bezpečnosti dopravy a chodců, sní-
žení rychlosti v řešeném území, vy-
tlačení průjezdné dopravy na silnici 
I/13 a vytvoření dalších ploch zeleně 
ve městě,“ uvedl k investiční akci 
vedoucí odboru rozvoje a investic 
města Petr Chytra. Jak připomněla 
starostka Ivana Řápková, k projek-
tu se vyjádřili  odborníci všech 
zainteresovaných stran (urbanisté, 
dopravní inženýr, dopravní policie, 
stavební úřad a další) a připomín-
kovat ho mohla i veřejnost, lze tedy 
předpokládat, že zvolená varianta je 
dobře promyšlená. Přibližně třetinu 
celkových nákladů ve výši 7 744 000 
korun, pokryjí dotace. Po dokončení 
úprav (říjen 2005) přibude po celé 
komunikaci 53 nových parkovacích 
míst, 41 stromů a 5 554 keřů.      (lm)

Ceny Jiřího Popela z Lobkovic za rok 2005 získalo deset osobností, s Chomu-
tovem spjatých svým původem, svými úspěchy či celoživotní prací. Předávání 
cen proběhlo v Rytířském sále  radnice v režii radního Pavla Markvarta jako 
ceremoniáře, vlastní ocenění předávala starostka Ivana Řápková.               (lm)

Zúžení komunikace…
a jako takoví s ním musejí být obe-
známeni doporučeně.                      (lm)
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