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Ve žlutých a modrých nádobách
na plasty rozmístěných na sto dva-
ceti stanovištích po městě přibudou
zanedlouho další tříděné odpady. Na
separovaných kontejnerech, které
používáte na tříděný sběr, konkrétně
na plastové lahve, se v dohledné
době objeví nálepka vyzývající
k odkládání nápojových kartonu.
Znamená to tedy, že krabice od
mléčných výrobků, džusů, vína a
mléka, které se běžně stávají sou-
částí našich nákupů, nyní nemusíte
vhazovat do klasického kontejneru,

ale sami se podílet už v prvopočátku
na jeho separaci. Mnozí možná nebu-
dou vnímat rozšíření tohoto sběru
jako další snahu radnice o snižování
zátěže na životní prostředí, ale na
druhé straně je tu i finanční otázka.
„Záleží na každém z nás. Pořád je tře-
ba si uvědomit, že čím více bude kaž-
dý občan odpady třídit, tím vyšší bu-
dou tržby za tyto komodity, jako je
papír, sklo, nápojové kartony či plas-
ty,“ vyjádřila se Jaroslava Bachurová z
odboru životního prostředí městské-
ho úřadu. Zmíněný pilotní projekt na

Po plastových lahvích přichází
na řadu třídění nápojových kartonů

Bezručovo údolí
má nového správce

sběr, třídění a recyklaci nápojo-
vých kartonů nabídla městu Cho-
mutov jako jednomu z prvních
v české republice společnost EKO
KOM. Projekt nabízí městu za kaž-
dou vytříděnou tunu odpadu fi-
nanční odměnu od 2900 do 3200
korun. „Tříděním odpadu tedy
takto získané finanční prostředky
celkové náklady na systém naklá-
dání s odpady v obci snižují. Je
to takový koloběh. Větším třídě-
ním odpadu se zároveň snižují
náklady na svoz a likvidaci směs-
ného komunálního odpadu, kam
právě nápojové kartony, sklo, pa-
pír a plasty do okamžiku roztří-
dění bohužel patří,“ vyjádřila se
Bachurová.

„Jelikož jsme na chomutov-
ských základních i středních ško-
lách minulý rok rozmístili nádo-
by na plastové lahve, budou nyní
děti do nich moct vhazovat na-
příklad krabičky od džusů či
mléka. Kde jinde začít s osvětou
než u dětí a mládeže. Díky pečli-
vému třídění papírových kartonů
umožníme jejich recyklaci, tedy
jeho zpracování na nový výro-
bek, ať už papír nebo lisované
desky, které se používají jako
stavební izolace,“ prohlásil ředi-
tel technických služeb Jaroslav
Hladík. V dalším čísle Chomutov-
ských novin vás pomocí speciál-
ní vložené brožurky seznámíme
s tím, proč byste měli sbírat ná-
pojové kartony v rámci tříděného
odpadu a jaké bude jejich další
využití.                     (mile)

Proč je správné
platit „školkovné“

„Většinou si lidé přejí rozmanitou zeleň“

Pro dovozce vozidel
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Zájezd do aquaparku

Chomutov stárne, věkový průměr
obyvatel je téměř třicet devět let

Na plese vystoupí
Rottrová a Bobek

Věkový průměr občanů našeho
města se zvyšuje. Zatímco ještě
před několika lety se pohyboval
podle statistik okolo 36 let, dnes
je věkový průměr Chomutováků
takřka devětatřicet let. Je rovněž
statisticky dokázáno, že ženy se
dožívají delšího věku (průměrný
věk žen dosahuje 40,02 let), zatím-
co věkový průměr u mužů se vy-
šplhá jen na 37,26 let. Je dlouho-
dobějším trendem, že město
Chomutov jako takové stárne. Ke
13. únoru letošního roku bydlí v
našem městě 24 721 mužů a 25
912 žen, tedy celkem 50 633 oby-

vatel. Loni zhruba ve stejnou dobu
žilo v Chomutově 51 303 obyvatel.
„Důvodem úbytku obyvatel je rov-
nováha porodnosti a úmrtí. Vloni
se narodilo v našem městě 509
dětí a 508 lidí zemřelo. Předloni se
narodilo 485 Chomutováků a ze-
mřelo 489 lidí. Dalším aspektem
při snižování obyvatel je fakt, že
lidé odcházejí za bydlením do
sousedního Jirkova. V roce 2002 se
přistěhovalo do Chomutova 824
lidí a 1349 se jich odstěhovalo,“
odůvodnila situaci Miluše Hlaváč-
ková z evidence obyvatel městské-
ho úřadu. (mile)

Chomutovská radnice stejně jako
v předchozích letech nechává pro-
vést odbornou stromolezeckou fir-
mu průklest větví některých stro-
mů ve městě. Jelikož můžete
stromolezce vidět právě v těchto
dnech, často se nás občané Chomu-
tova dotazují, kdo vlastně rozhodu-
je o tom, jaký strom se smí pokácet
či prořezat. Stará se o to odbor ži-
votního prostředí, který se samo-

zřejmě radí s odbornou firmou,
která zpracovala pro naše město
dendrologické hodnocení proble-
matických uličních stromořadí. Na
popud odboru životního prostředí
městského úřadu bylo v loňském
roce pokáceno celkem 212 stromů a
48 keřů a to z několika důvodů.
Buď se jedná o stromy, které jsou
nemocné a které svými seschlý-

mi větvemi ohrožují kolemjdoucí,
nebo se jedná o nevhodnou výsad-
bu způsobující nadměrné stínění
v bytech. Také nejrůznější alergie
u lidí jsou nejčastějším důvodem,
proč lidé požadují kácení stromů,
především topolů a bříz. Z těchto
důvodů bylo proto pokáceno v ne-
dávné době například sedm topolů
u točny autobusů nad Zátiším,
u topolů na Zborovské ulici se pro-
vedl redukční řez. „Tento typ ošet-
ření jim sice příliš nesluší, ale je to
jediné řešení, jak je zachovat. Ze
stromů padaly při silnějším větru
suché větve. Až znovu obrostou,
budou vypadat lépe,“ vyjádřila se
Eva Veselá z odboru životního pro-
středí a dodala, že v dohledné době
se plánuje kácení dvaceti stromů
ve Škroupově a Jiráskově ulici, opět
z bezpečnostních důvodů. Město
samozřejmě pamatuje i na náhrad-
ní výsadbu, do které letos investuje
z takzvaného Zeleného fondu
400 000 korun na dosadby v kru-
hovém objezdu na Palackého ulici,
dosadby urnového háje či výsadbu
stromů v ulicích Bezručova u pod-
jezdu, Partyzánská, Zadní Vinohra-
dy nebo Cihlářská ulice. Také od-
bor rozvoje a investic města
plánuje v letošním roce výsadbu
v centru města, především v ulici
Puchmayerova, Klostermannova, Ja-
koubka ze Stříbra, Mánesova a Far-
ského před Priorem. Za dalších 620
000 korun chce radnice ošetřit

stromy například u hřbitova
v Beethovenově ulici, odstranit klí-
něnku na stromech v centru města
a prořezat stromy v městském par-
ku. „Na základě průzkumu mezi
občany víme, že si lidé přejí roz-
manitou zeleň ve městě. Snažíme
se proto tímto směrem uzpůsobit
i finanční rozpočty, na druhou stra-
nu nás však mrzí, když lidé napří-
klad odcizí nebo zničí vysázené
dřeviny před divadlem či na kruho-
vém objezdu na Palackého ulici,“
povzdechla si Eva Veselá.

(mile)

Statný dub v Cihlářské ulici ošetřila
ústecká firma Rudolf Müller. (ve)

Jak je vidět na snímku z Čelakov-
ského ulice, občas znesnadní proře-
závání větví automobily, které par-
kují na nevhodných místech.

Město Chomutov pořádá ve spo-
lupráci se Správou kulturních zaří-
zení REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
CHOMUTOVA, který se koná 28.
března od 20.00 hodin v chomu-
tovském městském divadle. K tanci
a poslechu bude hrát taneční or-
chestr Bonit, večerem bud prová-
zet Alexander Hemala. V programu
vystoupí Marie Rottrová, YO-YO
Band, Pavel Bobek a sportovní ta-
neční klub Chomutov-Jirkov. Při-
pravena je bohatá tombola. Vstu-
penky lze zakoupit v městském
informačním centru v Chelčického
ulici od Po do Pá od 9.00 do 17.00
hodin nebo na tel. čísle 474 637
460. Cena vstupenky je 250 korun
do hlavního sálu, na balkón a pří-
sálí 200 korun a do foyer balkonu
na 150 korun.

Pro zájemce o koupání v aquapar-
ku s tobogány nebo zájemce o ná-
kupy pořádá v sobotu 22. února do-
pravní podnik měst Chomutova a
Jirkova  rekreační dopravu do Mari-
enbergu. Cena jízdného je 50 korun
pro dospělého, 25 korun pro děti od
6 do 15 let. Místenky lze zajistit
v předprodeji na autobusovém ná-
draží v Chomutově či Jirkově. Od-
jezd je v 7.30 hod. z AN v Jirkově
(stanoviště č. 2) a v 8.00 hod. z AN
v Chomutově (stanoviště č. 1). Od-
jezd z Marienbergu je ve 13.00 ho-
din. Informace získáte na tel. čísle
723 577 150 u pana R. Valešky.

Správcem při údržbě a zvelebová-
ní Bezručova údolí se staly  Tech-
nické služby. Jejich zaměstnanci do-
posud v této rekreační příměstské
zóně sekali městské louky a starali
se o zeleň, silničáři udržují silnici
vedoucí údolím, Povodí Ohře spra-
vuje koryto Chomutovky. Nyní byl
vybrán jeden subjekt, který se po-
stará, aby byly všechny organizace
v součinnosti. Úzká spolupráce je
nutná pro město i vzhledem k mož-
nosti získání dotačních titulů. „Ne-
mělo by se tak stát, aby dva podob-
né projekty realizovaly dvě různé
organizace nezávisle na sobě. Při
spolupráci to v konečném efektu
může přinést hospodárnost, efektiv-
nost a rychlejší účinek,“ zhodnotil
situaci místostarosta Jaroslav Říha.

(mile)

Některé kompetence, které vyko-
nával dřívější okresní úřad, byly
v rámci reformy převedeny na kraj-
ské úřady. Jde i o případ  vydání
rozhodnutí, zda movitá věc je či
není odpad. Toto se týká především
dopravců ojetých vozidel ze zahra-
ničí, které bychom touto cestou rádi
informovali, aby žádosti týkající se
této věci směřovali přímo příslušné-
mu kompetentnímu orgánu, kterým
je Krajský úřad ústeckého kraje -
odbor živ. prostředí a zemědělství.
Žádosti adresované na městský úřad
v Chomutově musí být stejně kraji
postoupeny a dochází tak ke zby-
tečným průtahům v příslušné věci
rozhodnout. (ru)

Dětem nakoupí hračky

Zastupitelstvo města schválilo na
svém lednovém zasedání obecně
závaznou vyhlášku, podle které se
zavádí placení poplatku za děti, na-
vštěvující mateřské školy.

Příspěvek na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřské
školy, tzv. školkovné, které se bude
v našem městě vybírat od 1. března
letošního roku, budou vybírat od
rodičů dětí navštěvující předškolní
zařízení zaměstnanci každé pří-
slušné školky. Poplatek lze tedy
platit přímo na místě ve školce
(splatnost vždy před začátkem mě-
síce), kdy ubudou rodičům náklady
spojené s poštovným, nebo poštov-
ní poukázkou či převodem na účet
města 19-626441/0100. Zaměstnan-
ci školky musejí v těchto případech
přidělit rodičům příslušný variabil-
ní symbol, kterým se odliší školka,
kterou dítě navštěvuje, a platba, za
které je dítě v dané školce placeno.

(Pokračování na str. 2)
Na podzim loňského roku zaměstnanci Technických služeb města Chomu-
tova rozmístili nádoby na plastové lahve i na zdejší školy. (foto: mile)
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Proč je správné platit „školkovné“

Na přírodovědný kroužek do zooparku

Služby pro podnikatele

Po dobrém řemeslníkovi zaměstnavatel rád sáhne

Také školáky zajímá budoucnost sídlišť

Krátce

Výstava drobných zvířat

(Dokončení ze str. 1)
 Mnozí rodiče se jistě právem

ptají, k čemu budou takto vybrané
peníze sloužit a proč vůbec musejí
sáhnout do peněženek pro 200 ko-
run, které zaplatí navíc k dosavadní-
mu poplatku za stravování svých
dětí ve školce. „Veškeré vybrané pe-
níze budou v souladu se zákonem
převedeny na příjmový účet města,
z něhož budou ihned přeposlány na
jednotlivé účty zřízené pro jednotli-
vé mateřské školky. Celý příspěvek
poslouží na nákup hraček, pomůcek
a vybavení mateřských školek, vrátí
se tedy opět k dětem.  Městu z něj
nezůstává žádná částka, rovněž
z něj nelze hradit platy zaměstnan-
ců mateřských školek,“ zdůrazňuje
ekonom města Jan Mareš.

Jak jsme již několikrát v našich
novinách zmiňovali, k rozhodnutí
platit školné se rozhodlo již minulé
vedení města, ale teprve nyní se
podařilo vyhlášku schválit v zastu-
pitelstvu. Placení školného je přede-
vším spravedlivé. Provoz mateř-
ských škol hradí město ze svého
rozpočtu, tedy z peněz určených
pro všechny občany. Proto je správ-
né, aby se na hrazení pobytu dětí
ve školkách alespoň symbolickou
dvousetkorunovou položkou  podí-
leli ti, kteří službu školek využívají.
Je nutno připomenout, že docházku
dětí do mateřských škol neukládá
zákon (ani v posledním ročníku
před započetím školní docházky)
a je tedy zcela na rozhodnutí rodi-
čů, zda své dítě do školky dají či

Dětem nakoupí hračky a pracovní pomůcky

ne. ,,Komise pro výchovu a vzdělá-
vání, která radě i zastupitelstvu
města doporučila vyhlášku při-
jmout, brala v úvahu dvě základní
hlediska. Aby nebyl poplatek příliš
vysoký a aby vybrané peníze slouži-
ly přímo dětem ve školkách. Obě
tyto podmínky jsou naplněny. Po-
platek byl po dohodě s Krajským
úřadem Ústeckého kraje stanoven
na symbolických 200,- Kč s tím, že
sociálně slabé rodiny jsou od po-
platku osvobozeny,“ konstatuje rad-
ní a předseda zmíněné komise pro
výchovu a vzdělávání Pavel Mark-
vart a dodává:  „Když si představí-
me, že dítě, které je zapsáno do
školky, tam musí docházet minimál-
ně pětkrát do měsíce, je maximální
cena za jeden den dítěte ve školce
40,- Kč. Pokud byste si chtěli zapla-
tit chůvu, zaplatíte alespoň 100,- Kč
za hodinu! Co je ale nejdůležitější a
co i rodiče dětí jistě zajímá nejvíce,
že všechny peníze, které budou na
školkovném vybrány, budou využity
opravdu přímo pro děti, nebude za
ně nakupován nábytek či hrazen
běžný provoz školek.“ (mile)

Pro děti, které ze zajímají o pří-
rodu a vše, co s ní souvisí, připra-
vuje Podkrušnohorský zoopark pří-
rodovědný kroužek. „Naše zařízení
by mělo poskytovat návštěvníkům
nejen relaxaci a pobavení během
zdejší návštěvy, ale i poznatky
a poučení. Rozhodli jsme se proto
založit přírodovědný kroužek pro
děti, protože právě jim je důležité

již odmala vštěpovat zájem o zví-
řata, přírodu a samozřejmě její
ochranu,“ prohlásil tiskový mluvčí
zooparku Martin Šíl. Podle něj je
kroužek ideální pro děti od 4. třídy
a výše. Zájemci mohou volat na tel.
číslo zooparku 474 624 412. Vedou-
cí přírodovědného kroužku Pavel
Krásenský jim poskytne potřebné
informace. (mile)

• Chomutovští radní zrušili vypláce-Chomutovští radní zrušili vypláce-Chomutovští radní zrušili vypláce-Chomutovští radní zrušili vypláce-Chomutovští radní zrušili vypláce-
ní příspěvků ní příspěvků ní příspěvků ní příspěvků ní příspěvků na nákup ošatného
pro zaměstnance městského úřa-
du. Toto opatření souvisí s refor-
mou veřejné správy a převodem
kompetencí ze zrušených okres-
ních úřadů na pověřená města. Na
chomutovské radnici přibylo k pů-
vodním 181 zaměstnancům dal-
ších 128 nových úředníků, po tom-
to navýšení by tedy vzrostly
celkové výdaje na takzvané ošatné
téměř dvojnásobně, tedy na 1,6
miliónu korun.

• Tulení samice Taške z Podkrušno-Tulení samice Taške z Podkrušno-Tulení samice Taške z Podkrušno-Tulení samice Taške z Podkrušno-Tulení samice Taške z Podkrušno-
horského zooparku,horského zooparku,horského zooparku,horského zooparku,horského zooparku, která očekáva-
la potomka, předčasně porodila
a její  mládě se nepodařilo zoolo-
gům zachránit. Jednalo by se už
o čtvrté mládě stejné samice,
předchozí tři můžete spatřit ve
zdejším zooparku.

• Letos přišlo k zápisům do prvníchLetos přišlo k zápisům do prvníchLetos přišlo k zápisům do prvníchLetos přišlo k zápisům do prvníchLetos přišlo k zápisům do prvních
tříd 511 dětí,tříd 511 dětí,tříd 511 dětí,tříd 511 dětí,tříd 511 dětí, do pomocné školy
4 a 84 jich má požádáno o odklad
školní docházky. Čísla nejsou do-
posud definitivní, rodiče mohou
požádat o odklad docházky u dětí
ještě do konce února. Přesto se po-
čty oproti loňskému roku liší, teh-
dy přišlo k zápisům 620 dětí, dal-
ších 126 dostalo odklad. Snižující
se stavy počtu dětí na školách
jsou jedním z důvodů, kvůli které-
mu radnice pracuje na optimaliza-
ci školství. Ta dovedla zastupitele
v roce 2001 k rozhodnutí zrušit
14. základní školu. (mile)

V prostorách horní brány Pod-V prostorách horní brány Pod-V prostorách horní brány Pod-V prostorách horní brány Pod-V prostorách horní brány Pod-
krušnohorského zooparku vznik-krušnohorského zooparku vznik-krušnohorského zooparku vznik-krušnohorského zooparku vznik-krušnohorského zooparku vznik-
ne zanedlouho nový vstupne zanedlouho nový vstupne zanedlouho nový vstupne zanedlouho nový vstupne zanedlouho nový vstup do
areálu spojený s infocentrem
a prodejnou suvenýrů. Akce se
realizuje na popud velkého počtu
návštěvníků, kteří do zařízení
zavítali loni na Den Země. „Tvoři-
ly se tu velké fronty a lidé byli
nervózní, rozhodli jsme se proto
naše služby vylepšit,“ prohlásil
tiskový mluvčí PZOO Martin Šíl.
Stavba vyjde zhruba na 1,4 milió-
nu korun.                   (mile)

Duchovní Universita Bytí vásDuchovní Universita Bytí vásDuchovní Universita Bytí vásDuchovní Universita Bytí vásDuchovní Universita Bytí vás
zve 20. února od 16.00 hodin nazve 20. února od 16.00 hodin nazve 20. února od 16.00 hodin nazve 20. února od 16.00 hodin nazve 20. února od 16.00 hodin na
filozofické zamýšlenífilozofické zamýšlenífilozofické zamýšlenífilozofické zamýšlenífilozofické zamýšlení v rámci
cyklu „Tvore lidského stupně,
staň se člověkem“ s Tomášem
Pfeifferem. Akce se koná na
Zvláštní škole v Chomutově, ul.
17. listopadu vedle sportovní haly
na Březenecké.                (pk)

Zasedání zastupitelstva městaZasedání zastupitelstva městaZasedání zastupitelstva městaZasedání zastupitelstva městaZasedání zastupitelstva města
se koná 24. února od 14.00 ho-
din ve velké zasedací místnosti
městského úřadu na Zborovské
ulici.

Obecní živnostenský úřad Cho-
mutov upozorňuje spotřebitelskou
veřejnost, že na základě dohody
mezi Českou obchodní inspek-
cí (ČOI) oblastním inspektorátem
Karlovy Vary a živnostenským
úřadem jsou ČOI nadále poskyto-
vány poradenské služby pro spo-
třebitele (řešení reklamací, nekva-
litní služby apod.) v budově, ve
které sídlí Obecní živnostenský
úřad Chomutov (náměstí T. G. Ma-
saryka 1168) a to každý čtvrtek
od 9.30 do 12.30.

V průběhu měsíce února budou
na Obecním živnostenském úřadě
spuštěny nadstandardní služby pro
podnikatele:

- umožnění zaplacení správních- umožnění zaplacení správních- umožnění zaplacení správních- umožnění zaplacení správních- umožnění zaplacení správních
poplatkůpoplatkůpoplatkůpoplatkůpoplatků, poplatků za zhotovení
kopií a poplatků za poskytnutí in-
formací na pokladním místě přímo
v budově obecního živnostenského
úřadu.

- ověřování shody opisů- ověřování shody opisů- ověřování shody opisů- ověřování shody opisů- ověřování shody opisů nebo
kopie s listinou a ověřování pravos-
ti podpisů. Služby budou poskyto-
vány pouze v úřední dny. (red)

Trvale udržitelný život a současnost
Na přelomu srpna a září 2002 se

v Johannesburgu v Jižní Africe se-
šlo na 60 000 účastníků světového
summitu OSN o životním prostředí.
Stejně jako před deseti lety v Rio
de Janeiro byl vůdčí myšlenkou tr-
vale udržitelný rozvoj (život) na
Zemi. Co se touto myšlenkou chá-
pe? Je to takový způsob života, kte-
rý uspokojuje potřeby přítomnosti,
aniž by oslaboval možnosti budou-
cích generací naplňovat jejich
vlastní potřeby.

Cílem strategie udržitelného roz-
voje je harmonické sladění eko-
nomického růstu, sociální spra-
vedlnosti a ochrany životního pro-
středí. Příkladem trvale udržitelné-
ho života může být život zvířat v
divočině. Zvířata loví nebo shánějí
potravu, jen aby se nasytila nebo
aby zabezpečila krmení pro své
potomstvo. Lov je limitován, po-
tomstvo má v následném období
dostatek potravy. Podobným živo-
tem žily primitivní národy, braly si
z přírody jen tolik, kolik potřebova-
ly k momentálnímu životu. Tito

lidé neničili své životní prostředí,
neboť věděli, že z něho musí čerpat
v příštím období. Generace předá-
vala generacím nepsané zákony, jak
se v přírodě chovat, kolik si mohou
od ní brát, aby přežili a vychovali
novou generaci, která bude moci
opětovně čerpat z přírodních zdro-
jů.

Konference o životním prostředí
konstatovala, že před lidstvem 21.
století je takový komplex problé-
mů, že si s nimi samostatně nepo-
radí žádná země, ale že pro uplat-
nění principů trvale udržitelného
rozvoje je nutná vzájemná mezi-
národní spolupráce. Udržitelný
rozvoj (život) je složitý obsažný
koncept, v němž se vzájemně pro-
línají a na sebe působí oblasti a
faktory rozvoje: životní prostředí,
společenský rozvoj a ekonomický
rozvoj.

(PaedDr. Jiří Roth, předseda regio-
nální pobočky Společnosti pro trva-
le udržitelný život - STUŽ). V dalším
pokračování se dozvíte o principech
udržitelného rozvoje.

Český svaz chovatelů Chomu-
tov pořádá ve dnech 22. a 23.
února letošního roku výstavu
drobných zvířat ve výstavním
domě v Chomutově ve Škroupo-
vě ulici. K vidění bude zhruba
750 zvířat, na své si přijdou ob-
divovatelé exotického ptactva,
holubů, drůbeže a králíků. V so-
botu je výstava otevřena od
8.00 do 16.30 hod., v neděli od
8.00 do 12.00 hod. Vstupné je
20 korun, děti do 15 let zdarma.

Převzetím svářečských průkazů
a osvědčení o absolvování kurzu

završilo svou snahu dvanáct nových
řemeslníků. Jejich rekvalifikační
kurz zámečnických prací, který pro
ně pořádalo Střední odborné učiliště
technické ve spolupráci s Úřadem
práce v Chomutově, byl ve dvou
ohledech výjimečný. Jednak byl prv-
ním dokončeným, který byl financo-
ván z programu Phare,a také jedním
z mála, který absolvoval stejný po-
čet rekvalifikantů, jaký se do něho
přihlásil. „Kurz obsahoval výuku
celé škály zámečnických prací, od
rýsování, měření přes dělání závitů,
vrtání až třeba po výrobu jednodu-
chého stojanu. Na závěr všech dva-
náct účastníků prošlo praktickou
zkouškou, při které bylo jejich úko-
lem samostatně vyrobit vratovou
zástrč,“ uvedl vrchní mistr Jaroslav
Hurtík. Z rozšíření kvalifikace se
může těšit i dvaapadesátiletý Pavel
Kubice: „Po třiadvaceti letech na drá-
ze a deseti v kovošrotu jsem loni
v květnu přišel o práci. Nedávno
jsem se sice dozvěděl, že se bývalá
firma opět rozjela a získala zakázky

a že mě do dvou měsíců znovu za-
městná, ale i tak jsem rád, že jsem
kurz absolvoval.“

Jak přítomní zástupci několika
firem provozujících zámečnické
práce potvrdili, přestože míra neza-
městnanosti na Chomutovsku dosa-
huje téměř sedmnácti procent
a bez práce je dvanáct tisíc lidí, po
šikovných a spolehlivých řemeslní-
cích je stále poptávka. Je tedy více
než pravděpodobné, že všech dva-
náct absolventů kurzu bude mít
v blízké době opět zaměstnání.

(text a foto: sk)

Pavel Kubice (vpravo) přijímá spolu
se svářečským průkazem a osvěd-
čením o absolvování kurzu také
blahopřání od ředitele učiliště Vác-
lava Sailera.

Z prostoru na parkovišti v Kosmově ulici, případně z odpadového hospo-
dářství na Pražské jsou odváženy klasické autovraky bez SPZ specializova-
né firmě, která má na jejich šrotování příslušná oprávnění. (foto: ry)

Formou anketních lístků a výtvar-
ných prací reagovaly děti ze zdej-
ších základních škol na výzvu
chomutovské radnice, jak by si před-
stavovaly přeměnu sídlišť v našem
městě. Náměty dětí se dostaly až
k architektům, kteří nyní pracují na
projektu regenerace panelových síd-
lišť. Ten bude koncem března pře-
dán na Ministerstvo pro místní roz-
voj, kde chce město požádat o státní
dotaci. Starostka města (vlevo) dětem
osobně poděkovala za jejich zdařilé
náměty a odpovídala jim spolu s ar-
chitektem Pavlem Pachnerem a Len-
kou Petříkovou z odboru rozvoje na
zvídavé otázky. Děti nejvíce trápí
vandalismus a nečistota na sídlištích
spolu s psími exkrementy či nedo-
statek herních ploch v místě svého
bydliště. Výtvarné práce spolu se za-
jímavými náměty jsou vystaveny na
starobylé radnici v rytířském sále.
Děti doprovodil na akci ředitel 12.
ZŠ a radní M. Zelenka (vpravo).

(text a foto: mile)

Chybí vám autovrak? Hledejte na internetu
Chomutovská radnice je jednou

z mála v republice, která se snaží
bojovat s autovraky také pomocí
internetu. Výzvy k odstranění vra-
ků, po jejichž dvouměsíčním zve-
řejnění může teprve radnice s vra-
kem jakkoliv nakládat, jsou proto
kromě úředních desek k nahlédnutí
i na internetových stránkách města.
V současné době zde najdete pět
popisů a snímků poškozených
a starých vozidel s informacemi,
jako je barva auta, značka či lokali-
ta, kde se vrak nachází. „Nelze po
tak krátké době říci, jak se nová
služba osvědčila. Každopádně se
nejedná o náhradu úřední desky,
ale o ještě větší zkvalitnění těchto
služeb, které chceme lidem nabíd-
nout a zároveň tak ještě více zame-
zit výskytu vraků na ulicích, kde
tvoří překážku při úklidu a součas-
ně zabírají místo k parkování. Je
otázkou, kolik lidí vůbec úřední
desky pravidelně čte, a internet se
postupně prosazuje,“ prohlásil ve-
doucí odboru dopravy a silničního
hospodářství Bedřich Rathouský.
Jen za loňský rok odstranilo město
šestadvacet autovraků, vývoj v le-
tošním roce nasvědčuje, že bude
dosaženo podobného čísla.

Po dvou měsících od uveřejnění
autovraku na úřední desce jsou

vraky bez SPZ odvezeny na Odpa-
dové hospodářství na ulici Pražská,
u vozidel s SPZ pak na parkoviště
v ulici Kosmova. V současnosti ově-
řujeme předávání autovraků ke ko-

nečné likvidaci firmě s příslušnými
oprávněními. Na webových strán-
kách úřadu tedy najdete v rubrice
Doprava - výzvy informace obsahu-
jící fotografie autovraků. (mile)


