
Komise pro výchovu a vzdělávání, která 
je poradním orgánem Rady města Chomu-
tova, se již delší dobu zabývá mimo jiné 
problematikou bezpečnosti dětí a mláde-
že v Chomutově. Nejprve monitorovala 
organizace a instituce, které se problé-
mem bezpečnosti mladistvých zabývají 
z hlediska preventivních aktivit či přímo 
z hlediska péče o děti s výchovnými 
problémy. Zajímali jsme se o konkrétní 
možnosti těchto organizací a o to, jak by 
bylo možno práci všech těchto organizací 
koordinovat tak, aby byla jejich činnost 
co možná nejefektivnější. Dříve existoval 
koordinační orgán při okresních úřadech, 
ale se zrušením těchto úřadů se ztratila 
i koordinace práce v oblasti péče o 
ohrožené děti a o prevenci. Současně se 
Komise pro výchovu a vzdělávání snaží 
monitorovat všechny subjekty, které se 
zabývají vzděláváním a volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže, protože se 
domníváme, že kvalitní vzdělání a smys-
luplný program pro volný čas je dobrou 
prevencí pro všechny, kteří se chtějí 
vyhnout různým rizikům současného 
světa. Komise pro výchovu a vzdělávaní 
by chtěla vytvořit elektronický katalog 
všech těchto subjektů a ten časem nabíd-
nout občanům Chomutova na městských 
internetových stránkách. Rodiče by se 
tak mohli lépe orientovat v tom, jaké 
možnosti v oblasti vzdělávání a volnoča-
sových aktivit ve městě vůbec existují. 
Jaká rizika dnes hrozí našim dětem? Tím 
se Komise pro výchovu a vzdělávání také 
zabývala a za tím účelem se seznámila 
s podrobnou analýzou Pedagogicko-psy-
chologické poradny v Chomutově. Z této 
analýzy jasně vyplynulo, že děti a mládež 
v našem regionu patří k nejvíce ohrože-
ným z celé republiky. Jednalo se přede-
vším o výzkum takzvaného rizikového 
chování, kam patří například užívání 
návykových látek (alkohol, tabák, drogy), 
chorobná závislost na hracích automa-
tech, provozování nebezpečných adre-
nalinových aktivit bez dozoru školených 
trenérů, šikana a podobně. Jiné výzkumy 
zase naznačují, že se začal nebezpečně 
snižovat věk započetí sexuálních aktivit, 
což může být nebezpečné vzhledem 
k přenosu pohlavních chorob, nechtěné-
mu těhotenství i k možným psychickým 
újmám, které si mohou odnést dosud 
nezralí jedinci. Možným ohrožením pro 
naše děti se také stává čím dál více násilí 
ze strany dospělých, často také sexuální 
zneužívání. K velkým problémům na poli 
bezpečnosti dětí patří i ohrožení v dopra-
vě, protože dopravní výchova se skoro 
vytrácí ze škol a na druhou stranu se 
zvyšuje počet bezohledných řidičů, kteří 
jsou nebezpečím pro dětské chodce i cyk-
listy. Základní školy pak předávají Komisi 
pro výchovu a vzdělávání stále častější 
podněty o tom, že se množí případy dětí, 
které mají velmi malou motivovanost pro 
učení, trpí narušenými sociálními vaz-
bami, jsou málo odolné vůči zátěžovým 
situacím či trpí poruchami učení 
a chování. Zvyšuje se počet agresivních či 
naopak flegmatických dětí a také se začí-
nají množit případy šikany. Míra výskytu 
těchto problémů je dnes již tak velká, že 
může dokonce narušovat normální vý-
chovný proces na školách. Všechny tyto 
informace byly pro Komisi pro výchovu a 
vzdělávání signálem k tomu, aby 

o těchto zjištěních informovala Radu 
města Chomutova a iniciovala opatření ke 
zlepšení tohoto nebezpečného stavu. Měs-
to Chomutov se již v dřívější době zabý-
valo problémy dětí a mládeže, ale dosud 
se soustředilo především na podporu 
preventivních a volnočasových aktivit 
dětí a mládeže. Nyní se však ukazuje, že 
je třeba udělat i další kroky, takže na zá-
kladě rozhodnutí Rady města tady právě 
v těchto dnech vzniká expertní pracovní 
skupina LINKS. Budou v ní zastoupeni 
především odborníci z Magistrátu města 
Chomutova, z Policie České republiky 
i z městské policie a zástupci organiza-
cí a institucí, které se těmito problémy 
zabývají. Úkolem této pracovní skupiny 
bude nejprve vytvořit databázi všech 
subjektů, které se specializují na bezpeč-
nost dětí a mládeže, a zmapovat nabídku 
jejich služeb. Výsledkem této práce bude 
jednoduchá a přehledná příručka pro 
školy a pro rodiče, která jim nabídne 
řešení pro jejich problémové děti. Dal-
ším cílem pracovní skupiny LINKS bude 
zpracovat komplexní projekt bezpečnosti 
dětí a mládeže v Chomutově, který by 
měla skupina předložit k projednání Radě 
města nejpozději v červnu příštího roku. 
Mimo jiné by měl tento projekt řešit také 
to, kde zajistit finanční prostředky na 
účinnou prevenci a efektivní péči o děti 
s rizikovým chováním. Nejdůležitějším 
cílem tohoto projektu však bude najít 
cesty prevence rizikového chování a péče 
o děti, které se již dostaly do problémů. 
Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se 
tento projekt stal jakýmsi sítem, které 
bude pomáhat pedagogům i rodičům roz-
poznávat problémy dřív, než se rozvinou, 
a tím samozřejmě snižovat i počty dětí, 
které se rizikově chovají. Nejde vůbec 
o snadný úkol, ale je nutné opravdu začít 
hledat řešení problémů, které by jinak 
mohly začít přerůstat přes hlavu nám 
všem. Snažíme se nestrkat hlavu do pís-
ku. A protože jde o děti nás všech, dou-
fám, že nám budete držet palce, ale že se 
i odborná veřejnost a rodiče zapojí do to-
hoto úsilí. Chci apelovat zejména na rodiče, 
aby věnovali svým dětem dostatečnou péči, 
aby se zajímali o to, s kým se jejich děti ka-
marádí a co vlastně dělají ve volném čase, 
aby jim netolerovali například pití alkoho-

lu, aby se starali o to, aby jejich děti byly 
vždy včas doma. Je to nesmírně důležité, 
protože problémy našich dětí vznikají čas-
to právě v těch rodinách, kde rodiče nemají 
čas věnovat se svým dětem anebo nemají 
pochopení pro jejich problémy. Náš region 
patří mezi ohrožené mimo jiné i proto, že 
zde vlivem vysoké míry nezaměstnanosti 
vzniká komplikované prostředí v někte-
rých rodinách, kde je jeden z rodičů nebo 
dokonce oba nezaměstnaní. Nervozita a 
stres, které nezaměstnanost a s tím spoje-
né sociální nejistoty provázejí, se negativně 
odrážejí na celé rodině a hlavně na našich 
dětech, které jsou pak samy náchylnější 
k hledání různých úniků z reality všedního 
světa. V takové situaci se pak stává, že si 
rodiče ohroženého dítěte ani neuvědomí, 
že se s jejich dcerou či synem něco děje. 
A protože se takové problémy vyskytují 
na Chomutovsku ve zvýšené míře, je třeba 
je řešit. 

(Pavel K. Markvart, předseda Komise pro 
výchovu a vzdělávání)

Ilustrace k tématu jsou práce dětí ze 
ZŠ 17. listopadu 4728 v Chomutově
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Hledáme více bezpečí pro naše děti



(Dokončení ze str. 4)

Počítá se i se vznikem 80 parkovacích 
míst přímo v komplexu. Náklady na vy-
budování centra dosáhnout zhruba 250 
milionů korun. 

Rozhodnutí o zástavbě Žižkova náměstí 
padlo po přesunutí autobusového nádraží 
do Wolkerovy ulice v roce 2000. Výstav-
bou Chomutov City Center vznikne nová 
ulice na straně jedné a promenáda na 
straně druhé. Radnice si od realizace sli-
buje nejen oživení lokality, ale i celkové 
zvednutí úrovně centra města. (sk)  

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města 
Chomutova začne v nejbližších dnech výmě-
na oken v domě čp. 4090 na Palackého ulici 
v rámci chystané rekonstrukce těchto pro-
stor na manažerské byty. Jak ujistil vedoucí 
odboru rozvoje a investic města Petr Chytra, 
obyvatelé ostatních bytů v tomto bytovém 
domě se nemusejí obávat, že by na ně město 
s výměnou nemyslelo. „Vyměňovat okna 
v uliční fasádě ve všech vchodech začneme 
hned v příštím roce, podle finančních mož-
ností pak v roce 2008 dokončíme výměnu 
oken v zadní fasádě,“ informoval Chytra. 
„Nájemníky budeme pochopitelně s dosta-
tečným předstihem informovat.“ (lm)

Město hospodaří s přebytkem 136,5 milionu 

Zástavba Žižkova náměstí...

Anketní otázka pro představitele zastupitelských klubů: Jak hodnotíte uplynulé volební období

V roce 2007 bude poplatek za komunální 
odpady v Chomutově nižší. Zatímco letos 
činí 424 korun ročně, v příštím roce to bude 
412 korun. Odbor ekonomiky magistrátu již 
nyní vyčíslil náklady na odpadové hospo-
dářství, podle kterých mohl stanovit kalku-
laci poplatku pro příští rok. „Ačkoliv celkové 
náklady na provoz systému odpadového 
hospodářství neustále rostou, dojde paradox-
ně ke snížení městem vybíraného místního 
poplatku. Sazba poplatku je totiž dvouslož-
ková. Nárůst nákladů se objeví pouze 
u složky, která již nyní převyšuje zákon-
ných 250 korun, a město zbývající doplatek 
svým občanům dotuje, například letos více 
než sto patnácti korunami. Druhá složka 
poplatku je stanovena čistě z nákladů na 
sběr a svoz směsného komunálního odpadu 
a vychází z loňského roku, kdy se tyto ná-
klady snížily,“ vysvětlil ekonom města Jan 
Mareš. Ačkoliv ještě nejsou známy konečné 
ceny za skládkovné a některé další náklado-
vé položky, je již nyní jasné, že se poplatek 
pro příští rok sníží oproti současnému 
stavu o 12 korun. Díky zvýšenému třídění 
odpadů ze strany občanů se do celého sys-
tému vrací více peněz, takže lidé kalkulaci 
ceny sami částečně ovlivňují. (jmš)

Hospodaření Statutárního města Chomutova ve 3. čtvrtletí roku 2006 (v tisících Kč)Hospodaření Statutárního města Chomutova ve 3. čtvrtletí roku 2006 (v tisících Kč)
rozpočet k 30. 9. 2006 
                                     Hospodaření  % plnění  Hospodaření % plnění
Provozní rozpočetProvozní rozpočet                                                         Kapitálový rozpočetKapitálový rozpočet
Běžné příjmy               642 410,60 79,0  Kapitálové příjmy 86 830,70 261,2 
Běžné výdaje               530 865,80  67,1  Kapitálové výdaje 72 203,40 35,4 
Provozní přebytekProvozní přebytek             111 514,80111 514,80    Kapitálový přebytekKapitálový přebytek 24 979,3024 979,30

Výsledek hospodaření: 136 494 100 KčVýsledek hospodaření: 136 494 100 Kč

Karel Bubeník Karel Bubeník (KSČM): 
Bylo to napnuté. Bylo 
před námi hodně úkolů. 
Řešení některých z nich 
mělo závažné dopady na 
občany. Občas bylo těžké 
se rozhodnout nebo 
vysvětlovat některá roz-
hodnutí občanům, navíc 
když některé problémy 
jsme nemohli ani příliš 

ovlivnit, například nedávnou problematiku 
s dopravní obslužností v kraji.

Jaroslav Krákora Jaroslav Krákora 
(ČSSD): Myslím, že toto 
zastupitelstvo odvedlo 
v právě končícím voleb-
ním období velký kus 
práce. Vždy se však dá 
udělat víc. My, sociální 
demokraté, jsme byli 
poněkud handicapováni 
tím, že jsme byli v za-
stupitelstvu jen tři.

.

Jaroslav Říha Jaroslav Říha (nezařa-
zený): Chomutov udělal 
velký kus cesty vpřed.  
Po zralé úvaze musím 
říct, že si přeji jedno: 
aby ti, kteří přijdou do 
zastupitelstva po nás, 
pokračovali v nastou-
pené cestě, v práci ku 
prospěchu obyvatel 
tohoto města.

Miloš Zelenka Miloš Zelenka (Unie pro 
sport a zdraví): Něco 
se povedlo, řada věcí je 
dobře nastartovaná a 
věřím, že příští zastu-
pitelstvo v nich bude 
pokračovat. Já jsem 
vstoupil do komunální 
politiky jako na „pole 
neorané“. Za ty čtyři roky 
jsem mimo jiné došel 

k názoru, že všeobecně rozšířený názor, že 
veškerá politika je svinstvo, není pravdivý.

Ivana Řápková Ivana Řápková (ODS): Mys-
lím, že je na místě všem 
kolegyním a kolegům po-
děkovat. Některé významné 
projekty se podařilo dotáh-
nout do konce, například 
statut města nebo ČVUT, ale 
za zmínku jistě stojí také 
rozsáhlá investiční činnost, 
třeba při regeneraci sídlišť, 

obnově chodníků a silnic nebo při moderni-
zaci služeb pro občany ze strany úřadu. 

Jiří Roth Jiří Roth (koalice Strana 
zelených a Sdružení ne-
závislých): Město vyrostlo 
do krásy a všem zastupi-
telům patří za jejich práci 
dík. Jsem rád, že byla 
umožněna činnost Komise 
životního prostředí, která 
má svůj podíl na koncepci 
odpadového hospodářství 
a dalších prospěšných 

projektech. Rezervy vidím v přístupu někte-
rých úředníků k investičním akcím do zeleně.

Výměna oken 
na Palackého ulici

Poplatek za odpad zlevní
Hospodaření Statutárního města Cho-
mutova se i nadále vyvíjí velice přízni-
vě. Rozpočet města vykazuje k třetímu 
čtvrtletí historicky nejvyšší přebytek 
ve výši přesahující 136 milionů korun 
(viz údaje pod článkem). Město tak 
zaznamenává více než 15% úsporu čer-
pání prostředků schváleného rozpočtu.  
Zadluženost města je nulová, dluhová 
služba dosahuje pouze 0,3 % , město 
nevyužívá ani povolený kontokorentní 
úvěr ani své volné peněžní prostředky, 
které zhodnocuje prostřednictvím in-
vestiční správy aktiv. Dobrý výsledek 
hospodaření zajišťuje, že město bez 
nutnosti zadlužení pokryje veškeré své 
výdaje na investiční akce letos i v roce 
2007. Ze souhrnných výkazů o hospoda-
ření a nově aktualizovaného rozpočto-
vého výhledu vyplývá, že provozní vý-
daje nepřevyšují provozní příjmy, město 

hospodaří zdravě, není úvěrově zatíže-
no a je ve střednědobém výhledu své-
ho hospodaření soběstačné a schopné 
dostát veškerým svým závazkům. „Jako 
ekonom města mohu pouze dodat, že 
je radost takovýto rozpočet spravovat,“ 
prohlásil Jan Mareš, vedoucí odboru 
ekonomiky. „Za výsledky se podepisuje 
kvalitní činnost městského manage-
mentu a odpovědné nakládání volených 
orgánů města s veřejnými prostředky.“ 
Hospodaření města za předchozí čtyři 
roky totiž vykazovalo příznivý trvale 
vzestupný trend. „To je nutné ocenit ze-
jména v kontextu s tím, že mnoho měst 
a obcí před komunálními volbami vždy 
zcela vyčerpá své volné peněžní pro-
středky a rezervy. Město Chomutov má 
dostatečné zdroje na to, aby i v příštích 
letech mohl jeho ekonomický rozvoj 
pokračovat,“ uvedl ekonom města. (jmš)
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Přijmeme kuchaře - kuchařky
Pracovní doba Po - Pá 5 - 14 hod.

Zákl. plat 12 000 čistého+osob. ohodnocení

Přijmeme do pizzerie v Chomutově
kuchaře-kuchařky a pomocné síly.

Dobré platové podmínky.

Tel.: 776 554 554
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 inzerce

Blatenská 1201, Chomutov 
(vedle kovomatu JiŠe)

Bývalý provozovatel restaurace BUDVARKA Vás zve do nově otevřené pizzerie. 
Opět pro Vás polední menu (polévka, hlavní jídlo, Mattoni nebo malé pivo) 

za 55 Kč, výběr minimálně ze čtyř jídel, 
každé desáté menu ZDARMA, slevové karty pro stálé zákazníky, 

rozvoz pizzy a jídel po Chomutově a Jirkově ZDARMA!
Rozvážíme cca 100 jídel, jídelní lístek si můžete stáhnout na www.gastro1.cz

tel.: 474 62 62 62; 728 72 72 72 




