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Zhruba tisíc lidí by mělo najít 
práci v továrně, která zanedlouho 
vznikne v chystané průmyslové 
zóně Nové Spořice u Chomutova. 
Nyní probíhají intenzivní jednání 
s investorem, který se zabývá vý-
robou komponentů pro automobi-
lový průmysl a který by se tak stal 
dalším z významných investorů 
na Chomutovsku. Zástupci firmy 
si minulý týden prohlédli i první 
zdejší zónu Severní pole, která 
byla právem oceněna agenturou 
Czech Invest jako zóna s největším 
společenským přínosem. Rovněž 
zkoumali možnost napojení zdroje 

energií a propojení komunikace na 
novou průmyslovou zónu, o jejíž 
pozemky projevili zájem. „V součas-
né době je hotová projektová doku-
mentace a je vedeno územní řízení 
pro výstavbu sítí. V květnu jsme 
sestavili harmonogram prací, které 
je zapotřebí v nejbližší době udělat,“ 
informovala starostka města Ivana 
Řápková. Chomutovská radnice, kte-
rá vyčlenila na doinvestování zóny 
v rozpočtu 20 miliónů korun a dal-
ších zhruba deset miliónů očekává 
od státu, jedná se zmíněnou firmou 
více jak tři měsíce. Ta má zájem 
v první etapě výstavby o 3 hekta-

Nová firma chce zaměstnat až tisíc lidí
ry, na nichž by měl být zahájen 
zkušební provoz již v prosinci 
letošního roku. Práci zde najde 
v začátku 450 lidí. Do budoucna 
by se měl závod rozšířit na dal-
ších 2,5 hektarech a zaměstnat 
dohromady až tisícovku lidí. 

„Plně si uvědomuji, že neza-
městnanost je jednou z hlavních 
priorit, kterou musíme mít stále 
na paměti. V našem městě, kde 
je nyní 19,4 procentní nezaměst-
nanost, jsou velmi znatelné pro-
blémy, které s nezaměstnaností 
bezprostředně souvisí. Týká se 
to především oblasti sociální sfé-
ry, kde jsou zvýšené nároky na 
výplaty sociálních dávek, a také 
v oblasti velkých pohledávek 
města vůči neplatičům nájem-
ného,“ prohlásila Ivana Řápková 
a dodala, že se rovněž vyskytují 
problémy s pronájmy nebytových 
prostor, protože dalším důsledkem 
nezaměstnanosti je samozřejmě 
nedostatečná kupní síla. I při sta-
novení minimálního nájemného 
nedosahují podnikatelé takových 
tržeb, aby si obchody udrželi. 
Jak uvedl ředitel úřadu práce 
Prokop Sýkora, podle statistiky 
je Chomutov za posledních de-
set let stabilně na 3. až 5. místě 
v republice s největším počtem 
nezaměstnaných. „Jedním z řeše-
ní je tedy nová průmyslová zóna. 
Zájem sice projevil tento velký 
investor, na ostatní ploše však 
chceme dát šanci menším firmám 
pro střední a drobné podnikatele, 
aby v případě likvidace jakékoliv 
zdejší firmy nebyly dopady na ne-
zaměstnanost příliš dramatické,“ 
dodala starostka Řápková.  (mile)

Příští Chomutovské noviny 
vycházejí 
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Po umístění nádob na separovaný 
odpad do zdejších základních a střed-
ních škol v loňském roce chtějí nyní 
třídit odpad i v mateřských školách. 
S nápadem přišli nejprve v mateřince 
v Šafaříkově ulici, postupně se přida-
la i ostatní zařízení. Radní se budou 
tímto záměrem zabývat již 12. května 
a pokud budou s realizací myšlenky 
souhlasit, rozvezou technické služba 
města ještě před prázdninami do 
všech mateřinek 16 nádob na plasty a 
stejné množství na papír. „Nádoby by 
vyšly město na zhruba 60 tisíc korun, 
ale je to určitě užitečná investice,“ vy-
jádřila se vedoucí odboru životního 
prostředí Ludmila Rusňáková.   (mile) 

Mateřinky chtějí třídit odpad 

Půl miliónu korun schválili minu-
lý týden zastupitelé města na opravu 
pravoslavného kostela sv. Ducha v 
chomutovské Hálkově ulici. Rekon-
strukce začnou v průběhu května 
a dokončeny budou ještě letos. 
Investice, na kterou byla schválena 
státní dotace z ministerstva kul-
tury ve výši 1,1 miliónu korun, je 
podmíněna spoluúčastí města, aby 
mohla být dotace využita. Kostel 
byl postaven na bývalém předměstí 
Chomutova již ve 14. století spolu 
se špitálem, který  se však zbořil v 
rámci hygienického pásma Válcoven 
trub. Kostel byl v minulosti něko-
likrát poničen požárem, městská 
rada královského města Chomutova 
jej nechala naposledy opravit v roce 
1900. O sedmašedesát let později se 
zbouraly zbytky špitálu při kostele. 
Opravy kostela, který po roce 1950 
užívala pravoslavná církev, se usku-
tečnily ještě v sedmdesátých letech 
20. století a před třemi lety v inte-
riéru. „Pozdně barokní stavba náleží 
patrně mezi díla K. Kosche, výrazná 
je zde pro něj typická inspirace 
pražskými stavbami. Pozoruhodný 
je rovněž soubor barokních dveří a 
částečně i oken,“ prozradil městský 
architekt Jaroslav Pachner.        (mile) 

Do opravy kostela 
věnují půl miliónu

Závěrečná obrusná asfaltová 
vrstva na vozovce, sadové úpravy 
a pokládka barevné mozaiky na 
chodnících jsou závěrečnou teč-

kou za devítiměsíční rekonstrukcí 
Mánesovy ulice. I přes pevně sta-
novený termín dokončení všech 
prací na červen letošního roku 
bude vozovka pro motoristy zpro-
vozněna s předstihem. Radnice 
tak dokončila obnovu historické 
části centra města, investice vyšla 
městskou pokladnu  na více jak 
15 miliónů korun. Nejen řidiči, ale 
i chodci uvítají dělící ostrůvek na 
vozovce u sportovní haly a chod-
ník směrem k městským lázním. 
V prostoru od lázní až ke sportovní 
hale vzniklo celkem 74 parkovacích 
míst, z toho čtyři jsou k dispozici 
pro invalidní řidiče. Během příštího 
roku tu začnou fungovat čtyři par-
kovací automaty.                         (mile)  

Mánesova ulice spolkla víc než 15 miliónů 

S pěkným druhým místem zabo-
dovala chomutovská radnice v rámci 
Ústeckého kraje v soutěži o cenu 
za nejlepší přípravu a realizaci Pro-
gramu regenerace městské památ-
kové zóny Chomutov za rok 2002. 
Do soutěže, v níž se naše město 
prezentovalo v letošním roce již 
počtvrté, přihlásila radnici sama sta-
rostka Ivana Řápková. „Chtěla jsem 
porovnat, jak jsme na tom u nás 
s regenerací památek v centru měs-
ta, kterým jsme v posledních letech 
věnovali poměrně dost pozornosti, 
a jak je tomu v jiných městech. Je to 
příjemná motivace při obnově města 
v nadcházejících letech,“ vyjádřila 
se spokojeně starostka. V soutěži 
se hodnotila kritéria, jako péče 
o kulturní památky v městské pa-
mátkové zóně, péče o návštěvníky 
města nebo finanční účast radnice 
při koncepční přípravě regenerace 
památek. Právě do letošního roku 
se podařilo v Chomutově zrea-
lizovat stěžejní projekty, jako je 
obnova dlažby na náměstí 1. máje 
a přilehlých ulic včetně restaurování 
významných plastik a obnovy kašny 
se sochou sv. Floriana. Loni byla 
rovněž dokončena náročná restaurá-
torská práce na gotickém kostele sv. 
Kateřiny a dlouholetá rekonstrukce 
rozlehlého areálu bývalé jezuitské 
koleje dokončením východní za-
hrady. Předností města v soutěži je 
rovněž fakt, že v městské památkové 
zóně nedošlo za posledních deset let 
k demolici žádné budovy, která by 
byla součástí památkové zóny a že 
zde nejsou žádné budovy v havarij-
ním stavu.        (Pokračování na str. 2)

Druhé místo za 
obnovu památek

„Ať zde padají co nejlepší spor-
tovní výkony a rozšíří se členská 
základna klubu,“ popřál novému 
areálu dráhového golfu v prosto-
rách Kamencového jezera herec 
a moderátor Vladimír Čech (na 
snímku vpravo). Ten se spolu se 
starostkou Ivanou Řápkovou zhostil 
první květnový den oficiálního za-
hájení sportovního zázemí, do kte-
rého radnice investovala 8 miliónů 
korun. Čech coby zkušený golfista 
při této příležitosti vzpomněl na 
špičky chomutovského golfu Karla 
Mollnára a Petra Cipra, kteří rovněž 
na slavnostní akci nechyběli. Požeh-
nání dal areálu i arcibiskup pražský 
českých zemí Vladyka Kryštof (třetí 
zprava) a popřál, aby hřiště slouži-
lo ku prospěchu  všem a pomohlo 
dalšímu vzestupu dráhového golfu 
v Chomutově. Zdůraznil přitom 
důležitost sportu jako takového, při 
němž mnohdy vznikají přívětivé 
mezilidské vztahy.  
 (text a foto: mile)

Areál dráhového golfu je zpří-Areál dráhového golfu je zpří-
stupněn stupněn v květnu a červnu ve 
všední dny a o víkendech od 
13.00 do 19.00 hodin, v červenci 
a srpnu od 9.00 do 22.00 hod. 
Vstupné na 2 hodiny je pro do-
spělé 40 a pro děti 20 korun. 

Potřetí ve své historii přivítalo 
naše město účastníky v pořadí již 
114. tradičního hornického ritu-
álu, jehož tradice sahá až do 14. 
století. Organizátoři slavnostního 
„Skoku přes kůži,“ zástupci Severo-
českých dolů a.s. Chomutov, spolu 
s absolventy vysoké školy báňské 
v Ostravě a ostatními hosty zavítali 
na zdejší radnici, kde jim starost-
ka města předala slavnostně sym-
bolický klíč od města a glejt (na 
snímku). V městském divadle pak 
absolventi zmíněné školy museli 
vystoupit na pivní sud, představit 
se, přednést předem připravené 
heslo a skočit přes koženou zástě-
ru, kterou kdysi horníci nosili při 
fárání. Teprve skokem přes kůži se 
stali právoplatnými členy hornické-
ho cechu. Akce se neobešla bez hle-
dání nadlišáka a jiných cechovních 
zvyklostí.                (text a foto: mile)  

Šestadvacet automobilů a třicet motorek z celé republiky i sousedního 
Německa se předvedlo v plné parádě návštěvníkům Chomutovských slav-
ností. Sraz historických vozidel, který pořádal Veteran Car Club Chomutov, 
má při této akci již svou tradici, letos dokonce s daleko větším obsazením 
jednotlivých exponátů. A že se bylo na co koukat, potvrdili i místostaros-
tové Jan Řehák (na snímku vpravo) a Jaroslav Říha (druhý zprava), kteří se 
přišli pro změnu ukázat lidem v dobových kostýmech. Místostarosta Řehák 
a zároveň velitel městské policie tvrdil s nadsázkou, že musí strážníkům 
ukázat, jak bude vypadat jejich nová výstroj, druhý zástupce radnice 
J. Říha se zájmem pozoroval vojenské vozidlo. Historické automobily jsou 
prý jeho velkým koníčkem.                                                        (text a foto: mile) 
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Volební strana ODS zastoupená 
zastupiteli, která disponuje 13 
mandáty v zastupitelstvu  města 
Chomutova, část zastupitelů zvo-
lených na kandidátní listině ČSSD - 
p. Jaroslav Říha, Ing. Bohumil Boci-
an, p. Irena Wachtfeidlová, p. Tomáš 
Pořický, p. Martin Malina, která dis-
ponuje 5 mandáty v zastupitelstvu 
města Chomutova a volební strana 
Unie pro sport a zdraví zastou-
pená zastupiteli, která disponuje 
2 mandáty v zastupitelstvu města 
Chomutova, se ve shodě se svými 
volebními programy a v zájmu 
úspěšného rozvoje města Chomu-
tova shodly na programových cí-
lech pro období 2002 - 2006. Tyto 
obecná stanoviska i konkrétní cíle 
přednesla na březnovém jednání 
zastupitelů starostka města Ivana 
Řápková. Prohlášení bylo nabídnuto 
i novinářům, proto je nyní posky-
tujeme i čtenářům Chomutovských 
novin.

Programové cíle stran koaliční Programové cíle stran koaliční 
dohody pro období 2002 - 2006dohody pro období 2002 - 2006

1. Ekonomika, rozpočet, aktivní 1. Ekonomika, rozpočet, aktivní 
podpora zaměstnanostipodpora zaměstnanosti
A) Rozpočet
• Běžné výdaje musí být vždy 
kryty běžnými příjmy, tj. příjmy 
opakujícími se (daňovými, neda-
ňovými, provozními dotacemi). 
Součástí běžných výdajů tzv. sta-
novená finanční rezerva ve výši 
minimálně 20 mil. pro rok 2002 
a ve výši minimálně 30. mil. pro 
roky následující.
• Běžné výdaje nesmí být kryty 
z kapitálových příjmů nebo dokon-
ce z úvěrů.
• Úvěr lze uzavřít pouze tehdy, 
pokud je v rozpočtu vytvořena 
finanční rezerva pro krytí splátky 
jistiny a úroků (tato finanční rezer-
va není totožná se stanovenou fi-
nanční rezervou) a dále pak, pokud 
roční dluhová služba (jistina+úrok) 
nesmí přesáhnout 10% z rozpočto-
vaných běžných příjmů.
• Kapitálové příjmy vč. úvěrů musí 
být vždy použity na investice 
v rozpočtovém roce, případně 

v dalších letech jako zlepšený hos-
podářský výsledek.
• Zlepšený hospodářský výsledek 
bude vždy použit pouze na inves-
tice.
• Nebudou zahajovány investice, 
pokud nebudou známy provozní 
náklady na budoucí provoz těchto 
vybudovaných investic.
• Zřídí se centrální Fond oprav 
a údržby a Fond revizí pro odbo-
ry města a pro organizace, které 
město dotuje ze svého rozpočtu 
s výjimkou DPCHJ a.s. (u DPCHJ 
zvýšená kontrola).
• Podmínkou schválení ročního 
rozpočtu musí být vždy aktua-
lizovaný rozpočtový výhled na 
5 let, ze kterého bude patrný vývoj 
hospodaření města.

B) Aktivní podpora zaměstnanosti
• Aktivní rozvíjení průmyslové 
zóny Nové Spořice.
• Podpora rozvoje podnikání a ces-
tovního ruchu.
• Usilování o větší podíl státu při 
řešení problému nezaměstnanosti 
v našem městě.
2. Bydlení, obnova sídlišť, infra-2. Bydlení, obnova sídlišť, infra-
struktura struktura 

• Podpora iniciativy občanů, kte-
ří chtějí získat vlastní bydlení 
250.000,- Kč nenávratné půjčky za 
každou bytovou jednotku.
• Podpora výstavby nájemních 
bytů se státní podporou.
• Poskytování nízkoúročné půjčky 
z fondu rozvoje města na moderni-
zaci bytového fondu a preferování 
fasád, výměny oken, střech apod.
• Zpřístupňování veřejných pro-
stor zadních traktů domů v centru 
města. 
• Podpora řešení parkování v pro-
blémových lokalitách města.
• Systematické zlepšování stavu 
městské infrastruktury - chodníky, 
zeleň, veřejné osvětlení, městské 
komunikace, apod.
• Provádění regenerace panelových 
sídlišť spočívající v budování zele-
ně, drobné architektury, klidových 
zón, cyklistické stezky, oddělených 
parkovacích ploch, modernizaci 

stávajících objektů a dalších, které 
povedou ke zlidštění tváře sídlišť.
• Podpora zkvalitnění MHD inves-
ticemi do nákupu nízkopodlažních 
vozidel.
• Podpora výstavby trolejbusové 
zastávky na silnici I/13 u železnič-
ní stanice Chomutov - město.
3. Bezpečnost občanů a pořádek 3. Bezpečnost občanů a pořádek 
ve městě ve městě 
• Prosazování realizace opatření 
směřující ke zvýšení bezpečnosti 
občanů a dodržování veřejného 
pořádku, ke zvýšení autority MěPo 
u občanů a ke zvýšení efektivnosti 
činnosti MěPo
• Zdokonalování spolupráce a ko-
ordinace činnosti Policie ČR s MěPo 
v oblasti zabezpečení veřejné-
ho pořádku, bezpečnosti občanů 
a prevence.
• Uplatnění při dohledu nad dodr-
žováním zákonů a vyhlášek princip 
„nulové tolerance“.
• Zavedení pochůzkové činnosti 
strážníků od 6 hod do 22 hod. 
V místech s častým výskytem trest-
né činnosti zajištění přítomnosti 
hlídek i po 22 hod.
• Zdokonalování technického vyba-
vení a provozu městského kamero-
vého systému.
* Prosazování neustálého zvyšová-
ní kvalifikace strážníků MěPo.

4. Výchova, vzdělávání, školství4. Výchova, vzdělávání, školství
• Zabezpečení snižování neinves-
tičních nákladů škol a snižování 
energetické náročnosti školských 
objektů (EPC, postupná realizace 
doporučení z energetického doku-
mentu).
• Optimalizace sítě zákl. škol.
• Zavedení rodičovského příspěv-
ku na částečnou úhradu neinves-
tičních nákladů na provoz mateř-
ských škol.
• Podpora racionalizace chodu or-
ganizačních složek Mateřské školy.
• Vytvoření koncepce vzdělávání 
a výchovy dětí, mládeže a dospě-
lých ve městě s využitím stáva-
jících vzdělávacích a kulturních 
zařízení v návaznosti na tvorbu 
Rámcového vzdělávacího programu 

a Dlouhodobého záměru vzdělává-
ní a rozvoje výchovně vzdělávací 
soustavy Ústeckého kraje.
• Metodická a případně i finanční 
podpora rozvoje vyššího školství či 
budoucí vysoké školy.
• Podpora projektů, které proka-
zatelně vedou k rozšíření a zkva-
litnění výchovného a vzdělávacího 
procesu ve školách a vzdělávacích 
zařízeních.
• Podpora prevence kriminality 
a boje se závislostmi u dětí a mlá-
deže.
• S pomocí městské policie účinný 
boj proti dětskému záškoláctví.
• Podpora různé formy rekvalifi-
kačního a či rozšiřujícího vzdělá-
vání mládeže a dospělých.
5. Kultura5. Kultura
• Vytvoření koncepce rozvoje kul-
tury s využitím kapacit organizací 
města a dalších kulturních zařízení 
ve městě.
• Podpora zejména těch kulturních 
a společenských aktivit, které mají 
návaznost na pozitivní prezentaci 
města a rozvoj regionálního ces-
tovního ruchu.
• Racionalizace činnosti všech 
kulturních zařízení města, přičemž 
důsledně rozlišovat komerční a ne-
výdělečnou činnost.
• Podpora kulturní, vzdělávací 
a rekreační aktivity Podkrušnohor-
ského zooparku a Kamencového 
jezera a jejich rozvoj.
• Zefektivnění činnosti knihoven 
a kin v majetku města.
• V roce 2005 uskutečnění oslavy 
čtyřsetletého výročí vykoupení 
Chomutova z poddanství (19. 12. 
1605).
• Podpora alternativního projevu 
kultury, zejména místních autorů.
• Podpora znovuvytvoření tradice 
oslav patrona města sv. Viktora.
• Podpora investic a prosazování 
státních dotací na obnovu a údrž-
bu památek.
• Podpora aktivity, které cíleně po-
vede k větší otevřenosti kulturních 
institucí ve městě (tedy k větší in-
teraktivitě a zapojení a spoluúčasti 
veřejnosti).       (Dokončení na str. 4)

Koaliční politici zveřejnili své plány formou prohlášení

V Podkrušnohorském zooparku se 
narodilo mládě velblouda dvouhr-
bého. Matkou je pětiletá velbloudi-
ce Lena, kterou mnozí návštěvníci 
zooparku znají z projížděk. Mládě 
je prozatím beze jména, velbloudí 
kluk bude pokřtěn  slavnostně při 
oslavách Dne dětí.              (foto: ms)

Velbloudí kluk beze jména

Chomutovská organizace Svazu 
tělesně postižených v ČR pořádá 
13. května od 15.00 hodin člen-
skou schůzi v restauraci Monika 
(u státního gymnázia Chomutov). 
Autobusové spojení z centra města 
je linkou MHD č. 3. Na programu 
jsou organizační záležitosti a osla-
va Dne matek.  

Oslaví Den matek
MĚSTO  CHOMUTOV VYHLAŠUJEMĚSTO  CHOMUTOV VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ  NA  POSKYTNUTÍ  PŮJČEK  VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ  NA  POSKYTNUTÍ  PŮJČEK  
Z  FONDU  ROZVOJE MĚSTA CHOMUTOVA Z  FONDU  ROZVOJE MĚSTA CHOMUTOVA 

Půjčky se budou poskytovat dle Obecně závazné vyhlášky o zřízení 
fondu rozvoje města Chomutova jednotlivým majitelům nemovitostí na 
území města Chomutova na opravu a rekonstrukci domů.

                                    Poslední termín odevzdání žádostí je 20. 6. 2003Poslední termín odevzdání žádostí je 20. 6. 2003
Žádosti a informace o jednotlivé půjčky jsou k dispozici na Městském 

úřadě v Chomutově  - radnice č.p. 1, nám.1.máje , Odbor rozvoje a in-
vestic města, I.patro kancelář č. 38 - R. Zemanová  - tel. 474 637 441 

Nízkopodlažní trolejbus Solaris Trollino, který umožňuje snadný nástup 
i výstup nejen vozíčkářům, ale vůbec všem lidem s handicapy, si vyzkou-
šel přímo v terénu Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova. Vozem vy-
robeným v dílně dopravního podniku v Ostravě se tak svezli nejen  radní 
a zastupitelé, ale poté i chomutovští občané. Podle slov ředitele doprav-
ního podniku Jaroslava Pavlise se hodlá ostravský podnik pustit do stálé 
výroby podobných vozů, mapuje proto trh a provoz na specifické trolej-
busové síti, protože jen Chomutov a České Budějovice jezdí trolejbusy na 
750 voltů, v ostatních městech se jezdí na síti 600 voltů. Právě zkušební 
jízda potvrdila, že propojení vozu na vyšší napětí funguje bez problémů. 
Otázkou je, zda se zástupci města a dopravní podnik nechají zlákat kou-
pí předvedeného trolejbusu, který stojí okolo 8 miliónů korun. „Podobný 
trolejbus zatím u nás nemáme, používáme jen podobně upravené dva au-
tobusy, další bude jezdit zhruba od června. Populace ve městě nám stárne, 
tak jsme se rozhodli další vozy pořizovat právě jako nízkopodlažní,“ dodal 
Pavlis.                                                                                          (text: mile, foto: map)

Otestovali nízkopodlažní trolejbus
Po zveřejněném článku ohledně 

vyhlášené soutěže O nejhezčí okno 
v dubnovém čísle Chomutovských 
novin jsme zaznamenali poměr-
ně velký zájem ze strany občanů 
o tuto soutěž. Nejen do naší redak-
ce, ale i na odbor životního pro-
středí, začali lidé nosit fotografie 
se květinovými truhlíky, bohužel 
pořízené v loňském roce. K soutěži 
však potřebujeme fotografie z le-
tošního roku. Uvědomujeme si, že 
největší nápor při nákupu letniček 
bývá zhruba od poloviny dubna 
do konce května. Mnozí z vás si 

však chtějí pěstovat květiny sami 
ze semen nebo řízkováním. Foto-
grafie s vypěstovanými kytičkami 
začneme proto přijímat až posled-
ní týden v červnu, konkrétně od 
23. června až do poloviny září na 
odboru životního prostředí nebo 
na tiskovém oddělení. Poté vyhod-
notíme ty nejlepší. Už teď nám ale 
můžete posílat náměty a rady, jak 
se o letničky starat, prostě jakýsi 
recept na dlouho rozkvetlá okna 
a balkony. Vaše příspěvky uveřejní-
me v našich novinách.                         
                                                          (mile)  

Fotky posílejte až koncem června 

Tancovali do odpoledních hodin

(Dokončení ze str. 1)
„Výjimkou je pouze Revoluční 

ulice, kde jsou sice dvě prázdné 
budovy, ale ty jsou v soukromých 
rukou, v Nerudově ulici se opra-
vuje nyní objekt čp. 69,“ nastínil 
situaci městský architekt Jaroslav  
Pachner a dodal, že druhé místo si 
chomutovská radnice obhájila již 
v roce 2001. Prvenství ze soutěže si 
odnesla Kadaň, za Chomutovem se 
umístila Česká Kamenice, Benešov 
nad Ploučnicí, Žatec a Teplice. (mile)

Druhé místo ...

• V minulém čísle Chomutovských  V minulém čísle Chomutovských 
novin novin jsme zveřejnili informaci o no-
vých parkovacích místech za Středis-
kem knihovnických a kulturních slu-
žeb. Omylem jsme pozměnili název 
ulice, nejedná se o Roháčovu ulici, 
ale o Riegrovu. Našim čtenářům se 
touto cestou omlouváme. 

Pokud si chcete nechat vyšetřit 
mateřská znaménka či jiné proje-
vy kůže, máte možnost navštívit 
12. května bez objednání a bezplat-
ně kožní ambulance v chomutovské 
nemocnici, kde budou lékaři tato 
preventivní vyšetření provádět. 
Právě při prevenci lze včas odhalit 
stavy na kůži, které by se mohly 
přeměnit ve zhoubný nádor. Akce 
se koná v rámci Evropského dne 
melanomu. Vyšetření provede v Cho-
mutově MUDr. Lacinová - 7.30 - 14.30 
hod., Mudr. Majerová 7.30 - 12.00 
a od 13.00 - 15.00 hod, na poliklini-
ce v Jirkově pak MUDr. Drábková od 
9.00 do 13.00 hod.  

Bezplatné vyšetření kůže 

Radost a úsměvná nálada panovala na diskotéce pro handicapované, kte-
rou pořádal Městský ústav sociálních služeb v Chomutově pro děti i do-
spělé s různými vadami postižení ze zařízení v celém okrese. Diskotéky 
v discoklubu Tip se zúčastnilo více jak 160 dětí, nechyběl ani společenský 
program. „Poděkování patří majiteli zařízení Milanu Elznicovi, který nám 
již druhým rokem poskytl na tuto akci nejen prostory, ale zařídil zdarma 
i hudbu. Měli jsme možnost poznat děti i z ústavů v Kadani, Maštově, Vej-
prtech a Kovářské a navázat nové kontakty a přátelství,“ prohlásila Lenka 
Straková z MÚSSu. S dětmi si přišla zatancovat i starosta města Ivana Řáp-
ková (na snímku druhá zprava) a místostarostové  Jaroslav Říha a Irena 
Wachtfeidlová.                                                                                  (text a foto: mile) 

Symbolický klíč od města předala 
studentům při oslavách Majálesu 
starostka města Ivana Řápková. 
Studenstký Majáles je tradiční akcí 
žáků ze soukromého chomutovské-
ho gymnázia. Letos mu vypomáhaly 
i jiné střední školy, hlavní program 
se uskutečnil na Husově náměstí. Za 
krále Majálesu si tentokrát studenti 
zvolili ředitele Podkrušnohorského 
zooparku Přemysla Rabase. Jak je vi-
dět na snímku,  s tímto netradičním 
dopravním prostředkem vyzkoušel 
snad jako první novou vozovku 
v Mánesově ulici.    (mile, foto: map) 

Rabas králem Majálesu


