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 „Proč je oploceno travnaté
hřiště u školy, které se dá využít
i při mimoškolní činnosti? Proč u
dětských hřišť na sídlištích chybí
ochranné sítě, bez nichž je tak-
řka nemožné provozovat míčové
hry? Proč nejsou součástí koutků
pro děti i fontánky či malé vodo-
trysky?“ Spoustu podobných otá-
zek z úst dětí zaslechli zástupci
města, kteří si s chomutovskými
školáky nedávno  povídali o tom,
jak by měla v budoucnu vypadat
zdejší sídliště. Nápady dětí se
dostaly až  k architektům,  kteří
se v současné době podílí na

projektech regenerace panelových
sídlišť.

Málokdo z nás si dnes už možná
vzpomene, že například na sídliště
v Horní Vsi byl v šedesátých letech
zpracován projekt architekta Stani-
slava Karpíška, jehož záměrem
bylo vybudovat místo rodinných
domů v Šafaříkově ulici velkou
sportovní halu a místo dnešní Poš-
ty 3 obrovský kulturní komplex.
„Tento nápad nebyl naštěstí vzhle-
dem k nedůsledné demolici všech
zdejších objektů nikdy zrealizo-
ván,“ vyjádřil se městský architekt
Jaroslav Pachner, který je předkla-

Projekt ze šedesátých let nebyl naštěstí zrealizován

Návrh radních na prodej
pionýráku ztroskotal

datelem nového projektu zmí-
něného sídliště v Horní Vsi.
Chomutováci, které zajímá bu-
doucnost právě „hornoveského“
sídliště, mohou přijít

19. března od 17.00 do 20.00
hodin do společenské místnosti
12. základní školy Ak. Heyrov-
ského na besedu, jejímž téma-
tem bude právě obnova tohoto
sídliště.  Jeho největší bolestí je
podle architekta Pachnera málo
zeleně a čím dál více parkova-
cích míst. Obnova dětských hřišť
by se měla navíc preferovat po-
kud možno v klidové zóně bez
kontaktu s dopravou a odlišit
zelení. „Rovněž centrum u pro-
dejny Plus a Intersportu, které
kdysi tvořilo jen technické záze-
mí sídliště s kruhovou kotelnou,
projde nyní obnovou zelených
ploch, hřišť a parkovacích stání
mezi jednotlivými bytovými ob-
jekty. Dořešen musí být i sportov-
ní areál u základní školy v Hey-
rovského ulici, kde je v územním
plánu plánováno podzemní par-
kovací stání pod sportovištěm,“
prozradil k chystanému projektu
architekt Pachner. Úpravy zeleně
se dočká parčík před školou
v Havlíčkově ulici především po-
dél Erbenovy ulice. Drobné zele-
né plochy čekají na dořešení ve
Svahové ulici a v prostorech mezi
jednotlivými bytovými domy. Sa-
mostatným projektem zůstává
cyklistická stezka podél toku
Chomutovky a dořešení celého
zeleného pásu podél říčky.
                              (mile)

Ohlédnutí za loňským rozpočtem, nový schválí zastupitelé koncem března

Do Prahy za více peněz
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Jak využít nadaci
Roberta Bosche

Od března došlo k podražení au-
tobusové linky z Chomutova a Jir-
kova do Prahy. Stávající osmdesá-
tikorunovou cenu na pražské auto-
busové nádraží Florenc zvedl do-
pravní podnik měst na 90 korun,
cena na stanici Dejvice vyjde mís-
to 76 korun o čtyři koruny více.
Důvodem jsou podle náměstka
DPCHJ Jiřího Kubice stále narůsta-
jící poplatky při vjezdu na ústřed-
ní autobusové nádraží Praha Flo-
renc a výjezdu z tohoto areálu.
„Platíme za tuto službu  ročně té-
měř 1,5 mil. Kč. Cena za každý
vjezd a výjezd pro rok 2003 do-
sáhla již částku  260 ,- Kč za vůz
do 12 m a za vůz nad 12 m dokon-
ce na tři sta korun. Plocha na Flo-
renci patří totiž soukromníkům,“
vyjádřil se Jiří Kubice.  Řada do-
pravců vzhledem k ceně poskyto-
vaných služeb již na   Florenc ne-
zajíždí a své spoje končí na
satelitních zastávkách. „K tomuto
kroku však vzhledem k počtu ces-
tujících dojíždějících na Florenc
zatím nechceme přistoupit a pone-
cháváme toto řešení jen pro krajní
případ,“ dodal Kubice.

(mile)

Organizace na území města, kte-
ré mnohdy žádají chomutovskou
radnici o finanční pomoc na své
nejrůznější aktivity, mají nyní mož-
nost zapojit se i do projektu, který
jim nabídne i jiné zdroje financo-
vání, konkrétně prostředky z Ev-
ropské Unie.   Komise pro podporu
občanských aktivit, která je porad-
ním orgánem Rady města Chomuto-
va a která se rozdělováním finanč-
ních prostředků z města na
příslušné organizace či občanská
sdružení zabývá,  vám ráda poskyt-
ne informace o grantovém progra-
mu na podporu přeshraniční spolu-
práce občanských iniciativ v rámci
česko - německých  partnerství
měst a obcí. Právě  program s ná-
zvem „Partnerství měst a občanů“,
jehož druhé kolo vyhlásila nadace
Roberta Bosche ze SRN ve spolu-
práci s Informačním centrem nezis-
kových organizací v České republi-
ce, může zdejším neziskovým
organizacím, registrovaným jako
občanské sdružení nebo obecně
prospěšné společnosti, finančně
pomoci. „Podmínkou je spolufinan-
cování projektu ze strany předkla-
datele, a to  minimálně deseti pro-
centy celkové částky na projekt.
Program podporuje projekty zamě-
řené na řešení místního problému,
výměnu zkušeností, například při
řešení alternativní dopravy, úpravy
veřejných prostranství a dětských
hřišť, pořádání seminářů apod. na-
příklad v oblasti kultury, životního
prostředí, zdravotní oblasti, vzdělá-
vání, volného času či komunikativ-
ního rozvoje.

(Pokračování na str. 2)

Kam o prázdninách
Dům dětí a mládeže v Jiráskově

ulici v Chomutově nabízí ve dnech
od 10. do 13. březnaod 10. do 13. březnaod 10. do 13. březnaod 10. do 13. březnaod 10. do 13. března tipy, jak strávit
jarní prázdniny. 8. - 15. 3. 8. - 15. 3. 8. - 15. 3. 8. - 15. 3. 8. - 15. 3. Lyžovač-
ka v Jizerských horách (ještě je ně-
kolik volných míst), 10. 3. 10. 3. 10. 3. 10. 3. 10. 3. poznávací
výlet trasa Radenov, Blatno, Bečov.
11. 3. 11. 3. 11. 3. 11. 3. 11. 3. turnaj v pexesu od 10.00 hod.,
startovné 5 Kč. 12. 3. 12. 3. 12. 3. 12. 3. 12. 3. celodenní vý-
let do K. Varů., cena 70 Kč, přihlášky
do 10. března, sraz v 7.45 hod. na
hlavním vlakovém nádraží. Informa-
ce na tel. čísle 474 628 535.

Výběrová komise krajskéhoVýběrová komise krajskéhoVýběrová komise krajskéhoVýběrová komise krajskéhoVýběrová komise krajského
úřadu,úřadu,úřadu,úřadu,úřadu, do které byla jmenována
i chomutovská starostka Ivana
Řápková, by měla 5. března vy-
brat nového ředitele Nemocnice
s poliklinikou v Chomutově. Za-
řízení je bez ředitele už od po-
loviny ledna, kdy byl odvolán
Karel Balabán. Tomu dávali za
vinu, že nesplnil jeden z hlav-
ních vytýčených úkolů, a to po-
zastavit zadlužování nemocnice.

V roce 2002 činily celkové příjmy
Města Chomutova 1.117.485,80 tis.
Kč, výdaje pak 1.086.613,08 tis. Kč.
Prosté saldo rozpočtové skladby,
bez financování, činilo +30.872,73
tis. Kč. Po konečných úpravách, tj.
financování, splátkách uhrazené
jistiny, byla změna stavu na účtech
9.372,35 tis. Kč. Konečné celkové

příjmy a výdaje Města byly rovny
1.126.858,16 tis. Kč. Hospodaření
Města tedy skončilo s provozním
přebytkem 44.739,40 tis. Kč, a to
při dluhové službě Města, vztažené
k běžným příjmům, ve výši pou-
hých 0,10 %.

Daňové příjmy Města činily
v loňském roce 509.032,74 tis. Kč,
nejvyšší nárůst byl zaznamenán u
daně z příjmu právnických osob.
Nedaňové příjmy dosáhly 82.937,45

tis. Kč. Provozní dotace činila
344.896,06 tis. Kč. Běžné příjmy
tedy dosáhly úrovně 936,886,25 tis.
Kč. Oproti tomu běžné výdaje čini-
ly k 31.12.2002 892.126,85 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že běžné pro-
vozní výdaje Města nepřesáhly běž-
né příjmy, je patrné, že Město
hospodařilo v loňském roce hospo-
dárně a efektivně.

Investiční majetkové příjmy do-
sáhly 131.373,73 tis. Kč, přijaté do-

tace 45.593,93 tis. Kč. Další naho-
dilé příjmy pak 3.651,90 Kč. Kapi-
tálové výdaje činily 194.486,23 tis.
Kč. U doplňkové hospodářské čin-
nosti Města činil hospodářský vý-
sledek před zdaněním 15.538,88
tis. Kč.

Strukturu příjmů a výdajů jsme
pro lepší znázornění přiblížili na
této straně graficky, které má pro
čtenáře lepší vypovídající schop-
nost než prostá čísla.

Z uvedeného přehledu vyplývá,
že loňský rok dopadl pro Město
Chomutov z ekonomického hledis-
ka úspěšně. Město dosáhlo přebyt-
ku jak ve své hlavní činnosti (ne-
ziskový subjekt), tak ve své
vedlejší činnosti.

Na základě všech známých sku-
tečností sestavil odbor ekonomiky
návrh konečného rozpočtu Města
Chomutova, ve kterém počítá

s příjmy a výdaji ve výši
920.851,4 tis. Kč, s finanční rezer-
vou ve výši 38.993,2 tis. Kč, jež
bude moci být využita na nové in-
vestiční akce, či k dalším účelům,
pro něž se rozhodnou volené or-
gány města. Rozpočet bude zastu-
pitelstvo města schvalovat na
svém březnovém zasedání. Nově
se v rozpočtu počítá s vytvořením
fondu oprav pro některé obchodní

a příspěvkové organizace města.
Návrh rozpočtu počítá s běžnými
výdaji ve výši 682.268,4 tis. Kč a
s kapitálovými výdaji ve výši
130.570,0 tis. Kč. O tom, že je roz-
počet „zdravý“ svědčí i skuteč-
nost, že běžné výdaje Města ne-
převyšují běžné příjmy. Běžné
příjmy jsou pro rok 2003 pláno-
vány ve výši 689.533,3 tis. Kč.

(ekonom města Jan Mareš)

Bez konkrétního výsledku skončilo
jednání zastupitelů ohledně budouc-
nosti bývalého Domu pionýrů v Če-
lakovského ulici. Do nedávno vyhlá-
šeného výběrového řízení se sice
přihlásilo pět zájemců, radním se
však navržené finanční částky ne-
zdály dost vysoké, proto nikoho ne-
vybrali. Ani jejich návrh soutěž zru-
šit a dům dát znovu do dražby však
minulý týden na zastupitelstvu ne-
prošel. Zástupce firmy, která nabídla
nejvyšší cenu 719 tisíc korun, upo-
zornil na nevýhody případné dražby
a na to, že tržní cena nemovitosti je
pravděpodobně nižší. „0 ceně tady
zbytečně spekulujeme, pravou hod-
notu ukáže právě dražba,“ prohlásil
radní Bohumil  Bocian. Padla také
otázka, že pokud bude dům prodán
v dražbě, zda bude  mít město mož-
nost ovlivnit jeho další využití. Z řad
zastupitelů vzešly další tři protinávr-
hy. Miloš Zelenka jako jediný ze za-
stupitelů hlasoval o odprodeji domu
ženě z Brna uplatňující restituční
nároky, které však soud zamítl. Na-
proti tomu zastupitel Milan Kaššák
podal protinávrh prodat dům firmě,
jejíž zástupce na zasedání vystoupil.
Tento návrh ani další Pavla Markvar-
ta na stažení bodu neprošel. K pů-
vodnímu záměru, tedy zrušení sou-
těže a zařazení domu do dražby,
chyběla potřebná většina 19 hlasů.
Jeden zastupitel hlasoval proti, 14 se
zdrželo. O dalším osudu objektu se
bude opět jednat na jednom z příš-
tích jednání zastupitelů. (mile)

Architekt Jaroslav Pachner (uprostřed) ukazuje radnímu  a současně ředi-
teli 12. ZŠ Miloši Zelenkovi (vpravo) a dětem, jak by se dala vylepšit dět-
ská hřiště na sídlišti u Jitřenky.
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Třídění nápojových kartonů má zelenou, stačí jen změna myšlení

Krátce

Chybí nám nejen prevence, ale i právní vědomí

Odbor dopravy přestěhován na kordy

Úpravy jízdních řádů

Jak využít nadaci Roberta Bosche

Tentokrát počítala technika

Jak jsme vás informovali v minu-
lém čísle Chomutovských novin, oje-
dinělý projekt týkající se třídění od-
padů rozjíždí firma EKO KOM, která
je průkopníkem tohoto recyklačního
záměru a zároveň jej financuje. Do
projektu sběru tetra pakových krabic
se zapojilo jako prozatím jedno
z mála měst i město Chomutov, tech-
nické služby města a firma R Hol-
ding, jenž má takzvanou dotřiďovací
linku. Projekt je však úspěšně reali-
zován již v mnoha evropských ze-
mích. Zapojme se tedy i my do sni-
žování zátěže na životní prostředí.
Co nám k tomu pomůže? Pouze
změna ekologického myšlení.

Odpovězme si nyní na pár zá-
kladních otázek:
1.1.1.1.1. Proč vhazovat krabice od džusů,Proč vhazovat krabice od džusů,Proč vhazovat krabice od džusů,Proč vhazovat krabice od džusů,Proč vhazovat krabice od džusů,

mléka a vína právě do žlutýchmléka a vína právě do žlutýchmléka a vína právě do žlutýchmléka a vína právě do žlutýchmléka a vína právě do žlutých
a modrých nádob na plastové lahve?a modrých nádob na plastové lahve?a modrých nádob na plastové lahve?a modrých nádob na plastové lahve?a modrých nádob na plastové lahve?
Město Chomutov z důvodu úspo-

ry nákladů na odpadní nádoby
upřednostnilo sběr NK společně
v nádobách na plasty. První výho-
dou je, že při sběru s papírem
může dojít ke znehodnocení papíru
od zbytků v NK. Druhou výhodou
pak to, že při dotřídění se krabice
snáze rozlišují ze směsi plastů než
směsi papíru.
2.2.2.2.2. Jak poznám kontejnery, do kte-Jak poznám kontejnery, do kte-Jak poznám kontejnery, do kte-Jak poznám kontejnery, do kte-Jak poznám kontejnery, do kte-

rých mohu krabice vhazovat?rých mohu krabice vhazovat?rých mohu krabice vhazovat?rých mohu krabice vhazovat?rých mohu krabice vhazovat?
Jsou rozmístěny na 120 stanoviš-

tích na celém území města, většinou
před domy. Každá domácnost obdr-
ží s těmito Chomutovskými novina-
mi přiložený leták, ve kterém je vy-
světleno, proč sbírat nápojové
kartony. Dozvíte se zde mnoho uži-
tečných rad a mimo jiné i to, jaké
bude následné využití těchto karto-
nů v recyklačním procesu.
3.3.3.3.3. Musí se dodržovat nějaká pravi-Musí se dodržovat nějaká pravi-Musí se dodržovat nějaká pravi-Musí se dodržovat nějaká pravi-Musí se dodržovat nějaká pravi-

dla?dla?dla?dla?dla?

Ano, vyčleňte si doma tašku na
skladování kartonů. Krabici po pou-
žití opláchněte troškou vody
a zmenšete její objem - roztrhněte
horní svár, rozevřete spodní rohy
krabice. Neodkládejte do kontejnerů
krabice se zbytky nápojů, při třídění
a zpracování by mohly způsobovat
vážné problémy a mohly by ohrozit
vlastní zpracování.
4.4.4.4.4. Kam se dostanou nápojové karto-Kam se dostanou nápojové karto-Kam se dostanou nápojové karto-Kam se dostanou nápojové karto-Kam se dostanou nápojové karto-

ny dále?ny dále?ny dále?ny dále?ny dále?

Technické služby budou je spolu
s plasty odvážet k dotřídění do fir-
my R Holding v Chomutově. Poté
budou dotříděné nápojové kartony,
upravené do balíků  expedovány do
papírny Bělá pod Bezdězem.
5.5.5.5.5. Může vést důsledné třídění keMůže vést důsledné třídění keMůže vést důsledné třídění keMůže vést důsledné třídění keMůže vést důsledné třídění ke

snížení poplatku za svoz komu-snížení poplatku za svoz komu-snížení poplatku za svoz komu-snížení poplatku za svoz komu-snížení poplatku za svoz komu-
nálního odpadu?nálního odpadu?nálního odpadu?nálního odpadu?nálního odpadu?
Město Chomutov obdrží za kaž-

dou vytříděnou tunu NK cca 3000,-
Kč. Tyto finanční prostředky jsou

používány pouze v oblasti odpado-
vého hospodářství. Město Chomu-
tov takto získané finanční odměny
v roce 2002 za třídění odpadu roz-
pustilo ve výši 500 tis. Kč do po-
platku za odpady pro občana na
rok 2003. Opravdu je třeba si stále
uvědomovat, že čím více se občané
na třídění budou podílet, tím méně
dramaticky porostou celkové nákla-
dy na systém nakládání s odpady
ve městě. (mile)

Od 3. března 2003 nastane změ-
na jízdního řádu na těchto linkách
městské hromadné dopravy.

Linka MHD č. 30:Linka MHD č. 30:Linka MHD č. 30:Linka MHD č. 30:Linka MHD č. 30: změna odjezdu
ze stanice Jirkov-Horník z 4.50 na
4.48 hodin.

Linka MHD č. 9: Linka MHD č. 9: Linka MHD č. 9: Linka MHD č. 9: Linka MHD č. 9: změna odjezdu
ze stanice Nové Spořice z 5.05 na
5.07 hodin.

Důvodem těchto změn je požada-
vek firmy ŽELEZÁRNY a. s., která
požádala o včasné zajištění přestu-
pu jirkovských zaměstnanců z jed-
né linky na autobus č. 9.

• Zastupitelé schválili Program pre-
vence kriminality na rok 2003.
Město přihlásilo celkem 10 projek-
tů, jejichž realizátory je městská
policie, zvláštní školy ve městě,
dětský domov a Středisko výchov-
né péče pro děti a mládež. Minis-
terstvo vnitra ČR vyhlásilo na rok
2003 podmínky pro účast na Kom-
plexním součinnostním programu
prevence kriminality s možností
poskytnutí účelové dotace ze stát-
ního rozpočtu. Chomutov se při-
hlásil do programu již po osmé a
doposud získal celkem 9 826 500
korun. V letošním roce činí celko-
vé náklady na dílčí projekty 3 091
000 korun, náklady města na zmí-
něné projekty se pohybují ve výši
968 000 korun.

• Kavárnička pro seniory, kterou po-
řádá stacionář Naděje v prostorách
NsP, plánuje na 11. března od
14.00 hodin posezení s kytarou.

Další plnou kasičku Nadace pro trans-
plantaci kostní dřeně naplnili obyva-
telé Chomutova a jeho návštěvníci
v prodejně Norma v Prioru. Zástupce
nadace Jiří Fencka (vlevo) a chomu-
tovský místostarosta Jan Řehák byli
tentokrát ušetřeni počítání převážně
drobných mincí, únavnou práci za ně
vykonala technika Komerční banky,
a to jako sponzorský dar. Nynější vý-
těžek činí 5 450 korun, na třech sběr-
ných místech v Chomutově a Jirkově
se už podařilo shromáždit více než
dvě stě tisíc. (sk)

Státní fond životního prostředí ČR - na rok 2003Státní fond životního prostředí ČR - na rok 2003Státní fond životního prostředí ČR - na rok 2003Státní fond životního prostředí ČR - na rok 2003Státní fond životního prostředí ČR - na rok 2003
Upozorňujeme občany, kteří jsou  majiteli bytů a rodinných domů,Upozorňujeme občany, kteří jsou  majiteli bytů a rodinných domů,Upozorňujeme občany, kteří jsou  majiteli bytů a rodinných domů,Upozorňujeme občany, kteří jsou  majiteli bytů a rodinných domů,Upozorňujeme občany, kteří jsou  majiteli bytů a rodinných domů,

na možnost čerpání podpory pro fyzické osoby na projekty zabezpe-
čující náhradu fosilních paliv a přímotopů.
Jedná se o tyto tituly:
1. A1. A1. A1. A1. A Investiční podpora enviromentálně  šetrných způsobů vytápě-Investiční podpora enviromentálně  šetrných způsobů vytápě-Investiční podpora enviromentálně  šetrných způsobů vytápě-Investiční podpora enviromentálně  šetrných způsobů vytápě-Investiční podpora enviromentálně  šetrných způsobů vytápě-

ní a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro  fyzické osoby.ní a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro  fyzické osoby.ní a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro  fyzické osoby.ní a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro  fyzické osoby.ní a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro  fyzické osoby.
1. A. a Kotle na biomasu
1. A. b Solární systémy na celoroční ohřev vody
1. A. c Solární systémy s celoročním  přitápěním a přípravou teplé vody
4. A4. A4. A4. A4. A Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytnýchInvestiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytnýchInvestiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytnýchInvestiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytnýchInvestiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných

budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby.budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby.budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby.budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby.budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby.
Podpora v rámci těchto programů bude poskytována pouze na již

ukončené akce. Žadatel může v rámci tohoto programu požádat o pod-
poru pouze v případě, že systém, na který žádá o podporu, je již
prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však 9 měsíců od data
uvedení do trvalého provozu.

Podpory budou poskytovány v závislosti na objemu rozpočtovanýchPodpory budou poskytovány v závislosti na objemu rozpočtovanýchPodpory budou poskytovány v závislosti na objemu rozpočtovanýchPodpory budou poskytovány v závislosti na objemu rozpočtovanýchPodpory budou poskytovány v závislosti na objemu rozpočtovaných
prostředků Fondu na daný rok.prostředků Fondu na daný rok.prostředků Fondu na daný rok.prostředků Fondu na daný rok.prostředků Fondu na daný rok.

Informace získáte na tel. čísle Ústeckého pracoviště SFŽP - 475 241 432
- do konce února.

Od 1. 3. 2003 změna - volejte  odbor životního prostředí a služeb
MěÚ  - 474 637 198,  kde Vám sdělí nový kontakt na pracovníka SFŽP.

Jak jsme vás již informovali, na
konci února došlo k  přestěhování
celého odboru dopravy a silničního
hospodářství na KORD II . Přestěho-
váni byli pracovníci speciálního
stavebního úřadu, silničního správ-
ního úřadu, dopravní značení apod.

• Nic se nemění pro návštěvníky
oddělení evidence řidičů a registra-
ce vozidel - to zůstává v levém kří-
dle přízemí budovy, přesunuta je
sem i pokladna z 1. patra

• V levém křídle 1. patra je nově
oddělení dopravně správních agend,
v pravém křídle 1. patra je oddělení
přestupků na úseku dopravy

Zaměstnávání handicapovaných osob
„Zaměstnávání handicapovaných

osob“ je název workshopu, který se
uskuteční dne 6. 3. 2003 od 13.00
hodin v zasedací místnosti pavilo-

nu C v Cihlářské ulici v Chomuto-
vě. Na programu jsou otázky se
zaměstnáváním a řešení problema-
tiky handicapovaných spoluobčanů
včetně dotací pro zaměstnavatele.
Diskuse se zúčastní zástupci české
a německé strany. Workshop, který
je součástí projektu Okresní hospo-
dářské komory Chomutov „Rozvoj
lidských zdrojů s důrazem na han-
dicapované spoluobčany“ a který je
financovaný z fondu PHARE CBC, je
již druhým setkáním zástupců or-
ganizací a svazů handicapovaných
osob se zaměstnavateli z obou
zemí. V případě zájmu o účast na
tomto workshopu kontaktujte úřad
OHK CV (tel./fax: 474 628 288,
urad.ohkcv@tpcv.cz).

(Dokončení ze str. 1)
Program naopak nepodporuje vý-

měnné pobyty dětí, turistiku, jedno-
rázové kulturní akce, vydávání publi-
kací,“ prozradil předseda komise pro
podporu občanských aktivit, radní
Jindřich Stádník. Uzávěrka pro zaslá-
ní  návrhu projektu (stručného popi-
su záměru) je do 14. března 2003,
pokud bude projekt přijat a vybrán,
pak v polovině května 2003 je uzá-
věrka žádostí o grant. Více informací
se dozvíte na telefonních číslech 474
626 057 u Jana Mareše nebo 474 651
418 Miloslava Honse. (mile)

• Původní telefonní čísla pra-
covníků se nemění, pouze přibyla
telefonní čísla novým pracovní-
kům

Společnosti s Chomutovska se zapojily do kampaně na zviditelnění nezis-
kových organizací s názvem „30 dnů pro neziskový sektor,“ jejichž činnost
přibližuje také výstava uspořádaná chomutovskou pobočkou Společnosti
pro trvale udržitelný život za pomoci Hospodářské a sociální rady Chomu-
tovska a místního Českého svazu žen. Na instalovaných panelech ve vesti-
bulu městského úřadu na Zborovské ulici jsou až do 7. března  k dispozici
informace o činnosti zhruba třiceti organizací, jejichž prezentace je na
veřejnosti z pozice případných finančních příspěvků velmi důležitá. Jak je
vidět na snímku, organizátor výstavy a zastupitel Jiří Roth (uprostřed) na
výstavě vyprávěl zastupiteli Stanislavu Aubrechtovi (vlevo) a ekonomovi
města Janu Marešovi, že neziskovky jsou chudé organizace, které se musí
obracet na sponzory, města a jiné subjekty. (text a foto: mile)

Minulý týden proběhla společnáMinulý týden proběhla společnáMinulý týden proběhla společnáMinulý týden proběhla společnáMinulý týden proběhla společná
kontrola stánkového prodejekontrola stánkového prodejekontrola stánkového prodejekontrola stánkového prodejekontrola stánkového prodeje pra-
covníky Obecního živnostenského
úřadu a Celního úřadu Chomutov
na tržišti za obcí Hora Svatého Še-
bestiána (Rašelina Soběslav). Při
kontrole bylo za prodejními stán-
ky nalezeno 41 800 ks neznače-
ných cigaret a v jednom stánku
3 320 ks neznačených cigaret.
Bylo uloženo celkem 5 blokových
pokut ve výši 24 000 Kč a v někte-
rých případech dojde ještě k za-
hájení správního řízení. Jak uve-
dl vedoucí živnostenského úřadu
Vladimír Dědeček, žádný ze stán-
ků nebyl označen údaji o podnika-
teli, na stáncích chyběly pro účely
kontroly živnostenské listy, podni-
katelé prodávali potravinářské vý-
robky s prošlou dobou minimální
trvanlivosti, zboží nebylo označe-
no cenami a ani na něj neměli na-
bývací doklady. Na textilních vý-
robcích chybělo označení výrobce,
údaje o velikosti, složení materiálu
a o způsobu ošetřování.

Nejen lidé závislí na drogách, ale
čím dál více jejich rodinných přísluš-
níků, hledá cestu do K - centra v cho-
mutovské Hálkově ulici. K centrum
eviduje za loňský rok v rámci terénní-
ho i ambulantního programu celkem 5
291 jednorázových nebo opakovaných
kontaktů, z nichž  4 378 lidí bydlí v
Chomutově, přičemž 286 lidí navštívi-
lo zařízení poprvé. Jak uvedla Mirosla-
va Chrzová z občanského sdružení
Světlo, které centrum provozuje, nej-
častější drogou je již delší dobu pervi-
tin. „Ať chceme nebo ne, ti lidé tu jsou
a my se je snažíme vrátit do společ-
nosti. Jsme zařízení, které pracuje s
narkomany, ale děláme samozřejmě i
prevenci,“ reagovala Chrzová na slova
místostarosty Jaroslava Říhy, který se
domnívá, že právě primární prevence

proti drogám je v naší společnosti
málo. Podle Chrzové je 50 procent
mladých lidí, takzvaných experimentá-
torů, kteří přišli alespoň jednou v ži-
votě do kontaktu s drogou. Z toho jich
zhruba pět procent začne mít poté
opravdové problémy. Důležitá je podle
Chrzové kromě prevence výchova ke
zdravému životnímu stylu a prevence
k právnímu vědomí. Mladí lidé si totiž
mnohdy neuvědomují, co jim hrozí,
když nabízejí ve svém okolí drogy.
Chomutovští zastupitelé, kteří schválili
nedávno K centru bezúročnou půjčku
ve výši 150 tisíc korun, požádali
o návštěvu tohoto zařízení. Na pláno-
vanou schůzku však nikdo kromě mís-
tostarosty J. Říhy (na snímku vpravo)
bohužel nepřišel.

(text a foto: mile)


