
č. 2

Rozvoj Chomutova na příštích 
patnáct let má svůj „jízdní řád“. 
Radní a poté zastupitelé budou 
projednávat materiál nazvaný 
Rámcová strategie města Chomuto-
va, který mapuje jednotlivé oblasti 
života města a naznačuje perspek-
tivy jeho vývoje do roku 2020. 
Na jeho vzniku pracovaly desítky 
odborníků z různých oborů včetně 
samosprávy, kteří se ve skupinách 
věnovali konkrétním tématům, na-
příklad zaměstnanosti, vzdělávání, 
dopravní infrastruktuře, sociální 
oblasti, rozvoji cestovního ruchu 
a podobně.

Město dosud využívalo jako zá-
vazný rozvojový dokument Územní 
plán sídelního útvaru Chomutov 
- Jirkov. V souvislosti s vývojem 
společnosti, který přináší změny po-
třeb i nároků veřejnosti, přistoupil 
Chomutov k zásadnímu rozhodnutí: 
vypracovat Strategii města Cho-
mutova, založenou na vyváženém 
rozvoji ekonomických a sociálních 
aspektů a kladoucí velký důraz na 
občanskou společnost. Vznikl tak 
dokument, který je spolu s územ-
ním plánem a městským rozpočtem 
základním materiálem pro budoucí 
rozvoj Chomutova.

Slovo starostky

Cíle jsou stanoveny, na řadě je jejich plnění
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„Na jeho vzniku se podíleli 
nejen odborníci, ale také občané 
města a jeho okolí,“ zdůraznila 
starostka Ivana Řápková. „I je-
jich podněty a připomínky tak 
přispěly k tomu, že byla zpra-
cována strategie podchycující 
všechny oblasti života města 
a jeho obyvatel. V průběhu ná-
sledujících patnácti let budou 
například zregenerována sídliš-
tě, bude opravena většina ko-
munikací, dojde k modernizaci 
Kamencového jezera, k rozšíření 
Podkrušnohorského zooparku, 
k propojení cyklistických tras 
ve městě i k výraznému nárůstu 
sítě těchto tras, k rozšíření spor-
tovišť příměstské rekreační zóny 
Bezručovo údolí. To je výčet jen 
některých záměrů, uvedených 
v tomto dokumentu. Věřím tak, 
že jsme nezapomněli na žádnou 
generaci či zájmovou skupinu 
občanů, snad každý zde nalezne 
to své.“ 

S přijetím Strategického plá-
nu však práce nekončí, naopak 
přichází fáze jeho naplňování. 
Bude následovat zpracování 
harmonogramu dalších kroků 
pro naplňování cílů stanovených 
Strategickým plánem. Jak uvedla 
projektová manažerka Chomu-
tova Alexandra Zdeňková, která 
ho tvoří, jde mimo jiné o souhrn 
projektů, které budou řešit kon-
krétní úkoly. „Jejich plnění bude 
pravidelně monitorováno,“ řekla 
Zdeňková. „Za jednotlivé aktivity 
v konkrétních oblastech budou 
zodpovídat konkrétní odborníci.“

               (Pokračování na str. 2)
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Lesní správa Klášterec nad Ohří 
státního podniku Lesy České re-
publiky v loňském roce provedla 
mýtní úmyslnou těžbu v lesním 
porostu, který se nachází po levé 
straně při výjezdu z Chomutova 
směrem na Blatno. V porostu se 
nachází borovice černá, borovice 
lesní a dub. LS Klášterec nad Ohří 
oznámila, že v těchto měsících 
bude pokračovat v mýcení poros-
tu, jehož věk je kolem 120 let, 
za účelem uvolnění podrostlého 
dubu. Ten bude dále sloužit jako 
podpůrná dřevina při obnově les-
ního porostu. „Jedná se o schvále-
ný výchovný zásah v lese podle 
lesního hospodářského plánu,“ 
informoval o záměru lesáků Jaro-
slav Široký ze státní správy lesů 
odboru životního prostředí MěÚ 
Chomutov s tím, že tato informa-
ce má sloužit k uklidnění veřej-
nosti, aby se zamezilo domněnkám 
a spekulacím o nelegální svévolné 
těžbě.                                          (lm)

Milí spoluobčané, 
lidé si zvykli dá-
vat si se začátkem 
nového roku různá 
předsevzetí. Zhub-
nout, chodit častěji 
cvičit, méně utrácet, 
přestat pít nebo kou-
řit. Letošní leden je 
dobrou příležitostí 

právě pro kuřáky, protože nový zá-
kon na ochranu nekuřáků zakazuje 
kouřit na veřejných místech. Je konec 
s ranními cigaretkami na autobusové 
zastávce, kouřit nesmějí pracovníci 
úřadů ani učitelé ve školách. Možná 
by si tak kuřáci mohli zvyknout kou-
řit míň a třeba i úplně přestat. Všichni 
příbuzní by z nich určitě měli radost. 
Ale největší smysl by to mělo pro je-
jich děti. Nejen že by nemusely doma 
dýchat zakouřený vzduch, ale jejich 
tátové a mámy by se pro ně stali 
hrdiny. A třeba by pak tyto děti samy 
nezačaly v budoucnu kouřit. Vždyť 
naše země patří k těm, kde je mezi 
dětmi nejvíc kuřáků! Všem, kteří se 
rozhodli zkusit nekouřit, držím palce 
a přeju jim, aby vydrželi! A když jsme 
u těch předsevzetí, mohli bychom si 
jedno dát my všichni. Pojďme se tro-
chu víc starat o okolí svých domů, 
neodhazujme odpadky na chodník 
a veďme i naše děti k pořádku. Osla-
vy příchodu Nového roku se kolem 
domů na sídlištích pořád připomínají 
zbytky rachejtlí a prázdnými lahvemi 
od šampaňského. Včerejší oslavující 
na ně už zapomněli a dnes třeba 
hudrují, kdy že už technické služby 
odklidí ten nepořádek z dětského 
hřiště. Já věřím, že když si všichni 
slíbíme, že budeme k našemu městu 
hodnější, bude to nakonec nejvíc těšit 
nás samotné. Hezké dny přeje Vaše 
Ivana Řápková

Mýcení lesního porostu
nad městem je schválené

Chomutov je v péči o sociálně slabé 
občany jedním z nejaktivnějších měst 
v regionu. Mnohá okolní města, jak 
můžeme číst i v regionálním tisku, se 
rozhodla nadále nepodporovat péči 
o své občany, kteří se vlivem stáří, 
nezaměstnanosti a dalších faktorů 
ocitli v sociální krizi. Jiná města zase 
spoléhají na péči Ústeckého kraje. 
Chomutov se snaží na problematiku 
sociálních služeb pohlížet komplexně 
a chce se starat nejen o své seniory, 
občany s mentálním postižením, 
zdravotně postižené děti či seniory, 
ale právě i o lidi v sociální nouzi. 
Proto byla nedávno zrekonstruována 

budova sociálního centra na Písečné 
na prostory pro azylové bydlení ma-
tek s dětmi i pro bezdomovce. Jedná 
se o jednoduše, ale moderně zařízené 
pokoje, kde mohou ubytovaní najít 
vše potřebné pro přechodný azyl, 
než se jim podaří najít si byt. Za to 
musí samozřejmě dodržovat přísná 
pravidla, protože v opačném případě 
je jim pobyt v centru zrušen. Jediným 
problémem v této oblasti sociální 
péče zůstává ubytování pro sociálně 
potřebné rodiny s dětmi. Pokud se 
taková rodina ocitne na ulici, nemůže 
až dosud bydlet v sociálním centru 
pohromadě.         (Pokračování na str. 2)

Letos by měly vzniknout sociální byty

• Nadace pro transplantaci kostní dřeně Nadace pro transplantaci kostní dřeně vybrala v Chomutově již 
305 256,50 Kč. Nadace zde působí od listopadu 1999 a v současné době má 
kasičky umístěné v lékárnách na Palackého ulici, v Globusu a na Písečné 
a také v Normě v Prioru. „Děkuji Chomutovákům, že nám stále přispívají,“ 
vzkazuje pracovník nadace Jiří Fencka.                                                              (sk)

Úctyhodné 100. narozeniny osla-
vila v Domově důchodců na Písečné 
Barbora Linhartová. Narodila se 
v roce 1906 v bývalé Jugoslávii, 
několik let prožila v Německu a od 
roku 1946 žije v Chomutově.

K nejkulatějšímu jubileu ji po-
blahopřáli pracovníci městského 
ústavu sociálních služeb, zástupci 
chomutovské radnice, spolubydlící 
z domova důchodců a především 
asi čtyřicet členů mimořádně po-
četné rodiny. Paní Linhartová totiž 
porodila patnáct dětí, z toho třináct 
se dožilo dospělosti, dále má 56 
vnoučat, prý 99 pravnoučat a zatím 
16 prapravnoučat! Klientkou Domo-
va důchodců na Písečné je teprve od 
konce listopadu 2005. Čile se zde za-
pojuje do ergoterapeutických aktivit 
a pravidelně navštěvuje páteční bo-
hoslužby. Magické stovky se dožila 
v dobrém zdravotním stavu. Podle 
vlastních slov se celý život vyhý-
bala práškům, raději si příležitostně 
dopřeje stopku becherovky.

Stoleté babičce vděčí za život téměř dvě stovky potomků

Jak vyplývá z celostátních statis-
tik, na konci loňského roku žilo v re-
publice 354 občanů sto a víceletých. 

Gratulanti paní Linhartovou doslova zasypali kyticemi.                      (foto: sk) 

Přímo v Chomutově jsou evidováni 
i s paní Linhartovou čtyři, samé 
ženy.                                                   (sk)

Na tvorbě jednotlivých částí strategického plánu se podíleli mimo jiné úředníci 
(zprava doleva vedoucí odboru ekonomiky Jan Mareš a vedoucí odboru školství 
a kultury Dagmar Mikovcová) i členové samosprávy (radní Miloš Zelenka). Foto: sk

Zastupitelstvo města Chomutova 
schválilo na prosincovém zasedání 
generální amnestii veškerého pří-
slušenství pohledávek evidovaných 
městem. Zapomětlivým občanům, 
kteří své dluhy zaplatí nebo dopla-
tí v průběhu prvního pololetí roku 
2006, tak budou prominuty veškeré 
poplatky z prodlení, úroky, penále či 
smluvní pokuty. Jedinou podmínkou 
pro prominutí příslušenství je plně 
uhradit základní dluh a zároveň ne-
mít nedoplatek na jiných platbách 
vybíraných městem. Vyhlášená 
amnestie se týká příslušenství všech 
plateb vybíraných městem, zejména 
pak nájmů a pronájmů městských 
bytů, nebytových prostor, pozemků 
a dalších nemovitostí.

                     (Pokračování na str. 2)

Dlužníci mají poslední 
šanci, potrvá půl roku
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(Dokončení ze str. 1)
Pro takové případy by bylo nej-

lepší vybudovat v našem městě 
několik sociálních bytů. Na pro-
blém upozornila již v roce 2004 
ředitelka Městského ústavu sociál-
ních služeb Alena Tölgová: „V naší 
současné ubytovně bydlí muži 
a ženy s dětmi odděleně a kontakt 
mezi členy rodiny je tak zajištěn 
pouze formou návštěv. Kvůli kli-
du, pořádku a bezpečí v sociálním 
centru, který je samozřejmě nutný, 
tak nechtěně vystavujeme rodiny 
takzvanému dvojímu trestu, kdy 
sice pomáháme rodině řešit nastalý 
problém s bydlením, ale současně 
je dostáváme do morálně zatěžující 
a stresující situace rozdělením rodi-
ny.“ Pro zřízení sociálních bytů byla 
vytipována částečně nevyužívaná 
budova v Jiráskově ulici, kde se 
v přízemí nachází jeden z provozů 
technických služeb. V tomto domě 
by měly vzniknout čtyři byty, dva 
jednopokojové a dva dvoupokojové, 
každý byt bude mít vlastní kuchyň 
a sociální zařízení. Tyto byty budou 
mít statut ubytovny, kde rodiny v tí-
živé sociální situace získají střechu 
nad hlavou na dobu maximálně šes-
ti až dvanácti měsíců. Do konce této 
lhůty si musí najít jiné bydlení, na-
příklad podnájem. Pokud budou mít 
ubytované rodiny zájem, může jim 
městský ústav sociálních služeb 
na dobu pobytu v sociálním bytě 
dokonce zapůjčit jednoduchý starší 

(Dokončení ze str. 1)
Skutečnost, že se město Chomu-

tov pustilo náročnou cestou, doka-
zuje fakt, že počítá jen pro letošní 
rok s bezmála sedmi desítkami pro-
jektů, které buď budou dokončeny 
nebo se začnou realizovat. „Strate-
gický plán považuji za významný 

(Dokončení ze str. 1)
Vztahuje se i na penalizace míst-

ních poplatků, ale třeba také na 
pozdě uhrazené faktury či půjčky 
z fondu rozvoje města. 

Příslušenství se promíjí na žádost 
poplatníka, který městu současně 
s žádostí dokládá doklady o uhra-
zení základního dluhu, společně 
s čestným prohlášením, že městu 
nedluží na žádné jiné jím vybíra-
né platbě. V případě nepravdivého 
čestného prohlášení k prominutí 
příslušenství nedojde. Amnestii 
nelze využít retrospektivně, tedy 
dlužníkům, kteří příslušenství nebo 
jeho část již městu zaplatili, se 
tato úhrada nevrací. Rovněž nelze 
prominutí příslušenství žádat u ně-
kterých zažalovaných pohledávek 
a u pohledávek předaných soudní-
mu exekutorovi. 

Právě probíhající amnestie je 
tak poslední šancí dlužníků řádně 
uhradit závazky vůči městu. Ten, 
kdo ji nevyužije, již nebude mít 
na úřadě dalšího dovolání. Pohle-

dávky včetně příslušenství budou 
předány k vymáhání soukromým 
exekutorům, se kterými město již 
druhým rokem úspěšně spolupra-
cuje, navíc po skončení amnestie 
rada města předpokládá, že větši-
nu z více než dvousetmilionových 
pohledávek odprodá soukromým 
společnostem zabývajícím se právě 
vymáháním nevymožitelných po-
hledávek. Pohledávky se tak stanou 
majetkem těchto soukromých fi-
rem, které nenechají dlužníky spát 
a vynaloží veškeré úsilí a využijí 
všechny možné způsoby na jejich 
vymožení (leckdy i takové, které 
veřejná správa nepoužívá). Město 
tak získá z prodeje pohledávek 
jistou částku, kterou bude moci 
použít na reprodukci svého majet-
ku. Vždyť jen pomysleme, kolik by 
se za dlužné částky dalo opravit 
domů, chodníků či vybudovat no-
vých dětských hřišť.

Amnestie začala platit 1. ledna 
2006, poslední šance tedy již běží, 
nepromarněte ji!                          (jmš)

Dlužníci mají poslední šanci, potrvá půl roku
Jestliže se v rámci tohoto seriálu 

představil úsek účetnictví odboru 
ekonomiky s trochou nadsázky jako 
srdce úřadu, se stejnou mírou nad-
sázky lze hovořit o odboru kancelář 
tajemníka (OKT) jako o páteři úřadu. 
Má totiž na starosti především za-
bezpečení kvalitních lidských zdro-
jů, což je pro plynulý chod celého 
úřadu a jeho úroveň nezbytné. Stejně 
tak je důležité zabezpečit všem úřed-
níkům pro výkon jejich práce potřeb-
né logistické i legislativní zázemí, 
a to vše je – kromě jiného - náplní prá-
ce OKT. Jde mimo jiné o kopírovací a 
tiskové služby, spojování telefonních 
hovorů, agendu centrální spisovny 
písemností či provádění skartačního 
řízení a zajištění činnosti podatelny 
úřadu. Odbor také zastřešuje tvorbu 
všech vnitřních předpisů úřadu jako 
jsou pracovní a organizační řády, 
směrnice, a metodické pokyny a po-
dobně. V jeho řadách je již devět let 
i kronikář města, který se stará o za-
znamenávání významných událostí 
v životě města i úřadu.

V čele Městského úřadu Chomutov 
stojí tajemník Theodor Sojka, který 
jako nejvyšší úředník odpovídá za 
to, aby vše fungovalo tak, jak má. 
S tím podle něj souvisí i neustálé 
zlepšování práce zaměstnanců. Ta-

jemník Sojka je jedním z iniciátorů 
nové koncepce úřadu. Stojí v čele 
týmu, který zpracovává projekty 
v různých oborech činnosti. „Snaží-
me se neustále zlepšovat kvality slu-
žeb na úřadě, protože naším cílem je 
spokojený klient – občan. Vycházíme 
přitom nejen z našich poznatků, ale 
i z připomínek a názorů občanů,“ 
připomíná tajemník Sojka. Kromě 
konkrétních projektů, o kterých se 
zmíníme v některém z příštích čísel 
Chomutovských novin, to pro per-
sonální úsek znamená zajišťování 
neustálého prohlubování kvalifikace 
úředníků. 

„Kromě personální a mzdové 
agendy a realizace výběrových říze-
ní na pracovní pozice úředníků také 
spolupracujeme s úřadem práce při 
zajišťování agendy veřejně prospěš-
ných prací a společensky účelných 
pracovních míst,“ popisuje další ná-
plň práce personálního úseku OKT 
jeho vedoucí Václav Fiala. „Vloni se 
nám například podařilo vytvořit dvě 
nová pracovní místa pro handicapo-
vané,“ uvedl dále vedoucí odboru. 

Personalistika je činnost zaměře-
ná na vnitřní činnost úřadu, naopak 
práce úseku informačního směřuje 
z větší části k poskytování služeb 
občanům města. „Jde o poradenství 

a podávání informací jak o činnosti 
jednotlivých odborů městského úřa-
du, tak o městě Chomutov, firmách, 
institucích a dalších úřadech na jeho 
území,“ uvádí Fiala a pokračuje ve 
výčtu. „Poskytujeme veřejnosti mimo 
jiné kopírovací a laminovací služby, 
zajišťujeme objednávání občanů 
k vyřizování agend na úseku eviden-
ce vozidel prostřednictvím SMS sys-
tému, značnou měrou se podílíme na 
úhradách poplatků prostřednictvím 
platebního terminálu, dále zajišťuje-
me pronájmy zasedacích místností 
pro potřeby veřejnosti a ověřování 
listin a podpisů.“

Pod odbor kancelář tajemníka spa-
dá i úsek krizového řízení, který ve 
spolupráci s dalšími orgány a ostat-
ními obcemi ve správním obvodu 
města zajišťuje připravenost na řeše-
ní mimořádných událostí - varování, 
vyrozumění, evakuace, humanitární 
pomoc… Společně s Krajským úřadem 
Ústeckého kraje zpracovává krizový 
plán kraje a zajišťuje činnost Bezpeč-
nostní rady města. 

„Jedná se jen o výčet, a ještě ne 
zcela úplný, neboť dopodrobna  
všechny činnosti popsat nelze,“ shr-
nul představení odboru, který tvoří 
sedmnáctičlenný tým, jeho vedoucí 
V. Fiala.                                                (lm)

Odbory městského úřadu se představují: Odbor kancelář tajemníka 

Služby občanům i úředníkům, personalistika i krizové řízení

V historickém vývoji města 
Chomutova můžeme narazit na 
celou řadu projektů, které byly 
podporovány městskou radou, ale 
z různých příčin nedošlo k jejich 
realizaci. Zásadní změnou mělo 
projít severní průčelí dnešního 
náměstí 1. máje, kde mělo dojít 
k demolici tří renesančních měš-
ťanských domů č.p. 94, 93 a 92. Ty 
měly být nahrazeny novostavbou 
spořitelny. Od dnešního Firotouru 
až k uličce mířící k tržnici mělo 
vzniknout třípodlažní průčelí 
domu městské spořitelny, které 
by sjednotilo tehdejší rozháranou 
historickou siluetu fasády náměs-
tí. Návrh byl schválen v roce 1941 
a válečná léta byla příčinou toho, 
že tento projekt nebyl realizován. 

Průčelí domů ve frontě náměs-
tí obrácené k severu prošla ve 
svém vývoji největšími změnami. 
U tohoto centrálního tržiště byly 
stavěny nejbohatší domy, které 
měly většinou várečné právo – pri-
vilegium vařit a čepovat pivo. A že 
bývalo chomutovské pivo dobré. 
Ještě v kronice ze 17. století se 

píše, že v Čechách je nejlepší pivo 
v Chomutově a Žatci. V domech 
na náměstí bývaly tedy hostince i 
vážené obchodní domy. Na časně 
středověkých parcelách, které byly 
pravděpodobně okolo 10 metrů ši-
roké, stejně jako objekty na protější 
straně náměstí, vznikly první domy 
již ve 13. století. Pravděpodobně ve 
14. století tu začalo vznikat také 
loubí, které bylo do konce 16. století 

zrušeno a některé domy vystoupily 
i dále do náměstí a zastínily tak 
presbyterium kostela svaté Kateři-
ny. Zbytky oblouku loubí byly vidi-
telné při opravě přízemí domu č.p. 
94. Od konce 19. století došlo k do-
sti razantní přestavbě domů č.p. 
101, 89 a pak v ve 20. století č.p. 97, 
96, 95, 94. V tomto duchu razantní 
přestavby pak měla probíhat stavba 
spořitelny.                                        (jp)

Malé ohlédnutí do historie: město Chomutov a jeho nerealizované projekty

Náměstí 1. máje – návrh spořitelny z roku 1941
V rámci nového cyklu, v němž 

Chomutovské noviny mapují objek-
ty, které jsou v neutěšeném stavu 
a mezi vesměs rekonstruovanými 
domy působí přinejmenším rušivě, 
dnes představíme dům č. 31 v Revo-
luční ulici. Tato ulice v historickém 
centru města, v bezprostředním 
sousedství náměstí 1. máje, se 
bohužel „pyšní“ hned několika ob-
jekty volajícími po zásahu. Staveb-
ní úřad s jejich majiteli komunikuje 
a snaží se přimět je k nápravě, což 
nebývá vždy snadné. V poslední 
době se však u některých domů 
daly věci do pohybu, a to je příklad 
i čísla popisného 31. 

„Dům byl v minulosti vlastně 
součástí komplexu závodního 
klubu VTŽ, společně s domem na 
náměstí, v němž byla restaurace 
U Kohouta. Protože šlo o dvě po-
pisná čísla, komplex byl rozdělen 

a každý dům získal jiný vlastník,“ 
řekl k této problematice vedoucí 
Stavebního úřadu Chomutov Miro-
slav Březina. „Hlavním problémem 
domu v Revoluční bylo, že několi-
krát změnil majitele.“ 

Dvoupodlažní objekt v jedné z nej-
starších chomutovských ulic přešel 
počátkem 90. let minulého století 
do soukromých rukou. Jeho noví 
majitelé ho získali s tím, že bude 
prostředkem jejich podnikatelského 
záměru, na jehož realizaci se jim 
však bohužel nepovedlo sehnat po-
třebné finanční prostředky. Několi-
kaleté prodlení pochopitelně budově 
neprospělo. Až poté, kdy ho získal 
jeho současný majitel, se opět začalo 
něco dít, bohužel jen nakrátko. První 
se dočkala opravy střecha, což je pro 
stav každého domu velmi podstatné. 
To ale bylo na několik let vše. „Pro-
tože jde o dům v památkové zóně, 
nastaly komplikace s památkáři, kte-
ří se ze zákona vyjadřují k úpravám 
každé takového objektu,“ vysvětlil 
Březina, proč se práce na úpravách 
na několik dalších let pozastavily. 
„V minulém roce se konečně vše 
posunulo, na podzim bylo vydáno 
stavební povolení, takže lze očeká-
vat, že v průběhu letoška dostane 
dům novou, důstojnou podobu,“ 
naznačil vedoucí chomutovského 
stavebního úřadu závěrem příznivou 
perspektivu.                                       (lm)

dokument, za jehož vznikem je 
spousta intenzivní a zodpovědně 
odvedené práce. Věřím proto, že 
stanovené cíle se v dlouhodobém 
časovém horizontu podaří naplnit 
a že dosažené změny přispějí ke 
zlepšení života v našem městě,“ 
uzavřela starostka Řápková.     (lm)

Chomutov přivítal svého prvního 
nového občánka roku 2006. Stal 
se jím Petr Kači, který s porodní-
mi mírami 43 cm a 2 050 g přišel 
na svět na Nový rok vpodvečer, 
v 18.27 hodin. Protože se však 
narodil předčasně a první dny 
prožil v inkubátoru, místostaros-
ta města Jan Řehák a matrikářka 
Ivana Kopřivová se na gynekolo-
gicko-porodnickém oddělení cho-
mutovské nemocnice setkali jen 
s jeho matkou Marií Kačiovou. Spo-
lu s gratulacemi jí předali kytici, 
vkladní knížku s pěti tisíci koru-
nami, hračky a další drobné dárky. 
Šťastná maminka se pak přímo na 
místě zapsala do Pamětní knihy 
města Chomutova. Na snímku mís-
tostarosta Řehák předává Marii 
Kačiové vkladní knížku, přihlížejí 
Ivana Kopřivová, v pozadí ředitel 
nemocnice Milan Burša. 
                                  (text a foto: sk)  

nábytek ze svého skladu. Otázkou 
nyní zůstává, kdy budou moci ob-
čané v nouzi začít byty využívat. 
Předseda dozorčí rady Městského 
ústavu sociálních služeb Pavel 
Markvart k tomu podotýká: „Vybu-
dování sociálních bytů pro rodiny 
s dětmi je naším cílem již po ně-
kolik let. Město připravilo projekt 
generální obnovy domu v Jiráskově 
ulici za čtyři miliony korun, za kte-
ré by mělo dojít i k zateplení pláště 
budovy nebo opravě střechy. Cena 
takové rekonstrukce je však dost 
vysoká, a tak jsme opakovaně žáda-
li o dotaci ministerstvo pro místní 
rozvoj. Bohužel jsme až dosud byli 
neúspěšní, a proto jsme se dohodli, 
že pokud se nám ani letos nepodaří 
dotaci z ministerstva získat, pro-
vedeme úpravy v menším rozsahu 
z městského rozpočtu, na což by 
nám mohlo stačit asi jeden a čtvrt 
milionu korun. V tom případě by 
mohly být byty připraveny k užívá-
ní ještě letos.“ Pokud by snad někdy 
zůstal některý z bytů nevyužitý, 
bude jej město využívat i jako krát-
kodobé ubytování, například pro 
nové lékaře nebo soudce do doby, 
než si pořídí vlastní bydlení. „Roz-
hodně nepůjde o zbytečně vynalo-
žené peníze,“ uvedla závěrem Alena 
Tölgová. „Vždyť do situace, kdy se 
celá rodina ocitne na ulici, se může 
dostat každý z nás. A každý z nás 
by si jistě přál najít v Chomutově 
pomocnou ruku.“                              (r)

Cíle jsou stanoveny, na řadě je jejich plnění

Letos by měly vzniknout sociální byty

Chátrající objekty – Revoluční 31

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

Příští setkání s občany města Příští setkání s občany města 
se uskuteční 26. ledna 2006 

od 16 hodin v zasedací 
místnosti č. 101 v budově 
MěÚ ve Zborovské ulici. 

Tři domy, které měla nahradit městská spořitelna.              (foto: archiv MěÚ)


