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Jednou z velkých hrozeb zhor-
šení kvality ovzduší v našem 
městě je přechod zpět na tuhá 
paliva. Není žádným tajemstvím, 
že některé domácnosti kvůli 
stále stoupající ceně zemního 
plynu chtějí i přes zákaz opět 
využívat kotle a kamna na uhlí. 
Vyplývá to ze zprávy o stavu 
ovzduší, kterou minulý týden 
dostali na stůl radní města. Ve 
zprávě se sice konstatuje, že 
vzhledem k dodržování zákonem 
daných emisních limitů došlo 
k prudkému snížení škodlivin 
v ovzduší a přijetím evropských 

norem byly stanoveny standardy 
kvality ovzduší pro zdravé životní 
prostředí a ekosystémy. Potěšující 
je i to, že v loňském roce nebyla 
vyhlášena v Chomutově ani jedna 
smogová situace. Na druhou stra-
nu si však neuvědomujeme, jaké 
zplodiny dýcháme, když místo 
separování odpadů někteří obča-
né spalují v kamnech PET lahve 
nebo krabice od mléka. „Zatímco 
velké zdroje znečišťující ovzduší 
podléhají přísné kontrole, mož-
nosti kontroly u malých zdrojů a 
zvláště u těch, které jsou provozo-
vány fyzickými osobami například 

Hygienici varují před spalováním plastů
v bytech a rodinných domech, 
jsou velmi omezené. Těžko lze 
dokázat občanovi, že do kamen 
vhodil plastové obaly. Jediným 
východiskem je výchova kaž-
dého z nás k lepšímu vztahu 
ke svému zdraví a prostředí 
kolem sebe,“ informuje Ilona 
Spoustová z odboru životní-
ho prostředí. Podle hygieniků 
zplodiny z umělé hmoty mo-
hou způsobit člověku vážné 
zdravotní potíže. „Právě hygie-
nici nás varují, že spalováním 
plastů se uvolňuje do ovzduší 
celkem devatenáct zplodin, kte-
ré dráždí nejen dýchací ústrojí, 
oči a pokožku, ale způsobují 
i bolesti hlavy, působí negativně 
na zažívání, imunitní systém,  
poškozují játra, ledviny a mají 
karcinogenní účinky. Například 
uvolňující se acetony a ketony 
působí velmi negativně na cen-
trální nervový systém, lidé pak 
trpí únavou, neklidem  a depre-
semi,“ varuje Ilona Spoustová. 

Lidi láká mnohdy spalovat 
plasty i na otevřeném ohni 
na zahrádkách, což má stejné 
negativní účinky. Právě proto 
vyšlo v loňském roce naříze-
ní města o zákazu spalování 
rostlinných materiálů a sta-
novení režimu provozování 
spalovacích zařízení sloužících 
k účelům rekreace. „Na obhajo-
bu těch slušných však musím 
říci, že někteří lidé si začínají 
pomalu uvědomovat, že likvi-
dovat odpady spalováním není 
správné,“ dodala Spoustová.   
                                               (mile)

Příští Chomutovské noviny 
vycházejí 
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Koncem dubna vyhlásil prezident 
České republiky Václav Klaus termín 
pro konání historicky prvního refe-
renda v ČR o vstupu do Evropské 
unie na pátek 13. a sobotu 14. červ-
na 2003. Místnosti pro hlasování Místnosti pro hlasování 
budou otevřeny v pátek od 14.00 budou otevřeny v pátek od 14.00 
do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 
do 14.00 hod. do 14.00 hod. Hlasovací okrsky jsou 
stejné, jako okrsky pro volby. Ozná-
mení o době a místech konání refe-
renda o přistoupení ČR k Evropské 
unii budou vyvěšena na obvyklých 
místech, nejpozději 15 dnů před 
dnem referenda. V cizině se hlasovat 
nebude. Rozhodovat jsou oprávněni 
občané České republiky starší 18 
let. Právo hlasovat má každý občan 

ANO či NE v referendu o přistoupení k Evropské unii 
ČR, který alespoň druhý den refe-
renda dosáhl věku 18 let.  Naopak 
překážkou při hlasování je zbavení 
občana způsobilosti k právním úko-
nům, zvláštním zákonem stanovené 
omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu a služba vojáka 
z povolání v zahraničí. 

Hlasovací lístky se nebudou rozná-Hlasovací lístky se nebudou rozná-
šet, ale budou oprávněnému občanovi šet, ale budou oprávněnému občanovi 
předány v místnosti pro hlasování.předány v místnosti pro hlasování.

Občané budou na hlasovacích líst-
cích označovat křížkem v příslušném 
rámečku odpověď ANO nebo NE na 
otázku: „Souhlasíte s tím, aby se Česká 
republika stala podle Smlouvy  o při-
stoupení České republiky k Evropské 
unii členským státem Evropské unie?“ 

Přistoupení k Evropské unii schválí 
občané v referendu tehdy, pokud ho 
podpoří nadpoloviční většina hlasují-
cích. Je proto důležité, aby se občané 
s právem hlasovat dostavili v co nej-
větším počtu a vyjádřili se  ke vstupu 
ČR do EU. Text smlouvy o přistoupení 
ČR do Evropské unie bude od 23. 5. 
2003 k dispozici oprávněným obča-
nům k prohlédnutí na počítači na 
informačním centru v budově MěÚ 
Chomutov, Zborovská 4602.

Praktické ukázky první pomoci byly hlavním tématem tradiční okresní sou-
těže hlídek mladých zdravotníků, kterou zdejší Český červený kříž pořádá 
pro děti ze základních škol celého okresu již několik let. Letos nechybělo 
ani stanoviště se simulovanou nehodou a příprava evakuačního zavazadla. 
„Více jak dvě stovky žáků si prověřily své znalosti a mohu říct, že jsou dnes 
v Chomutově zkušení zdravotníci, kteří kdysi začínali právě v této soutěži. 
Ovlivnila je i při výběru jejich budoucího povolání,“ konstatovala ředitelka 
ČČK a zároveň místostarostka Irena Wachtfeidlová (na snímku přihlíží, jak 
se děti z 2. ZVŠ v Husově ulici učí obvazovat zlomeninu).
V celkovém hodnocení zvítězila v I. skupině (3 - 5. tř.) ZŠ Březno před 
4.ZŠ Chomutov a Sborem dobrovolných hasičů Jirkov. Ve II. skupině 
(6. - 9. tř.) se na prvních třech místech umístily ZŠ Radonice, 4. ZŠ Chomutov, 
ZŠ Březno.                                                                                         (text a foto: mile)

Soutěž mnohdy ovlivní jejich povolání

Poskytnutí dotací na činnost 
z rozpočtu města Chomutova 47 
žadatelům ve výši 1 764 100 korun 
schválili minulý týden radní města. 
Všechny žádosti byly předloženy 
v řádném termínu do 31. března le-
tošního roku. „Dalším osmi žadate-
lům jsme žádost zamítli z důvodu, 
že se například jednalo o komerční 
charakter činnosti nebo že v době 
podání žádosti neměl žadatel sídlo 
na území města Chomutova. Rozdě-
lovalo se v oblasti sociálních, spor-
tovních, školních a společenských 
akcí,“ řekl radní Jindřich Stádník, 
který je zároveň předsedou komise 
pro podporu občanských aktivit. 
Radní rovněž schválili poskytnutí 
dotací na projekty 20 žadatelům ve 
výši 210 000 korun, třem subjek-
tům příspěvek zamítli. V dotacích 
na projekty zbylo městu ještě na 
přerozdělení, podle slov Stádníka, 
485 500 korun.                            (mile)

Rozdělovali peníze

Jednání ohledně dodatečné úpra-
vy laviček a zvýšení jejich počtu 
na zastávce MHD na Palackého uli-
ci u Chomutovky vyvolal na pod-
nět jednoho z občanů města od-
bor rozvoje a investic. Zástupcům 
technických služeb a dopravního 
podniku byly předloženy další 
tři varianty možného rozmístění 
míst k sezení. „Nakonec jsme se 
shodli, že ponecháme prostor 
s dvaatřiceti sedadly tak, jak byl 
v listopadu loňského roku nově 
zrekonstruován. S ohledem na vět-
ší kumulaci obyvatel na přestupní 
stanici a s tím související nutnou 
bezpečnost cestujících je kapacita 
laviček dostačující. V případě, že 
bychom počet laviček s uzavřenou 
prosklenou plochou ještě navýšili, 
došlo by tu ke značnému ome-
zení průchodnosti,“ informovala 
Zdenka Hocká z odboru rozvoje 
a investic.                                     (mile)

Nestačí 32 míst k sezení?

 Lidé. kteří nebudou moci hlaso-
vat ve svém okrsku, si mohou na 
evidenci obyvatel městského úřadu 
vyzvednout hlasovací průkaz -  hlasovací průkaz -  
nejdříve však od 29. května 2003, nejdříve však od 29. května 2003, 
nejpozději do 11. červnanejpozději do 11. června.

„O hlasovací průkaz si mohou 
zažádat i písemně. Hlasovací průkaz 
může být vydán rovněž oprávně-
nému občanovi, který se prokáže 
plnou mocí. 4. června však končí 
lhůta pro doručení písemných žá-
dostí o vydání hlasovacího lístku,“ 
prohlásila Hana Bocianová z odboru 
správních činností.                       (mile)

Chomutovská regionální po-Chomutovská regionální po-
bočka Společnosti pro trvale bočka Společnosti pro trvale 
udržitelný život udržitelný život pořádá ve spo-
lupráci s občanským sdružením 
ANO PRO EVROPU 27. května 
2003 v SKKS Palackého ul. ve-
řejné slyšení a besedu občanů 
k nadcházejícímu referendu. 
Začátek je v 17,00 hodin ve 
2. poschodí v klubovně ved-
le oddělení dětské knihovny. 
V pořadu vystoupí známý zpě-
vák a textař Jiří Dědeček. 

Po kompletní výměně dřevěných pa-
lisád a celého pískoviště si mohou 
děti začít ještě do konce května uží-
vat obnoveného prostoru na hraní 
v městském parku u čínského altán-
ku. Po takřka devětadvaceti letech 
tu zaměstnanci technických služeb 
a městských lesů vyměnili dubové 
palisády, které vkusně ohraničují 
prostor s pískem. „Ten jsme samo-
zřejmě vyměňovali častěji, okolní 
kůly a zdejší lavičky vydržely po-
měrně dlouho, ale nyní je nutné 
je obměnit,“ vyjádřil se pověřený 
ředitel technických služeb Jaroslav 
Hladík. Na snímku Jan Očenášek 
(vlevo) a Miroslav Schlögl při práci 
na obrušování jednotlivých palisád. 
V souvislosti s nově navezeným 
pískem pro děti připomínáme maji-
telům psů, že psi se sice mohou po-
hybovat v parku, ale pouze na vodít-
ku a podle obecně závazné vyhlášky 
mají na takováto místa určená dětem 
zakázaný vstup.     (text a foto: mile)

Takřka po devětadvaceti letech nové pískoviště

• Radní města projednali návrh Radní města projednali návrh 
investičních akcí investičních akcí na letošní rok 
a doporučili jej schválit zastupi-
telům. V seznamu šestadvaceti in-
vestičních akcí v celkové finanční 
výši 59 miliónů korun je jedním 
z největších plánů první etapa re-
konstrukce průmyslové zóny Nové 
Spořice. Mezi dalšími akcemi je 
například přeložka komunikace na 
Severním poli, mostní prohlídky, 
vodorovné dopravní značení, dět-
ská hřiště. „Ve dvanácti případech 
se plánuje rekonstrukce chodníků, 
vzhledem k jejich současnému 
stavu jde většinou o podnět na-
šich občanů,“ prohlásila starostka 
Ivana Řápková a dodala, že finance 
půjdou na jednotlivé akce ze zlep-
šeného hospodářského výsledku 
a finanční rezervy města.      (mile) 

Během takřka tříleté privatizace 
bytového fondu rozprodalo město ve 
spolupráci s realitní kanceláří Sever 
celkem 5 300 bytů, ve svém majetku 
si chce ponechat zhruba 2 500 bytů. 
Přesto, že jejich ceny jsou v Chomu-
tově jedny z nejnižších v celém kraji, 
po privatizaci začnou ještě stoupat. 
Nejvíce budou stát pravděpodobně 
byty v takzvaných klidových zónách  
Horní Vsi a na Zadních Vinohradech. 
Právě zde se prodalo doposud nejví-
ce bytů, nejmenší zájem je o lokalitu 
na sídlišti Kamenná. „Město získalo 
z prodeje bytů více jak 136  miliónů 
korun, jejichž část investuje zpět do 
bytového fondu, část pak do fondu 
rozvoje města a na investiční akce,“ 
prohlásil ekonom města Jan Mareš.    
                                                                  (mile)  

Nejvyšší cena bytů 
v klidových zónách
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Konference v rámci projektu Konference v rámci projektu 
Rozvoj lidských zdrojů s důra-Rozvoj lidských zdrojů s důra-
zem na handicapované spolu-zem na handicapované spolu-
občany občany se koná 12. června od 
10.00 hodin v zasedací místnosti 
Městského úřadu v Chomutově. 
Tématem je spolupráce mezi čes-
kými a německými svazy tělesně 
postižených, problémy zaměst-
nanosti handicapovaných lidí 
a návrhy na jejich řešení přímo 
s konkrétními požadavky na 
konkrétní instituce. Současně vy-
jde publikace v nákladu 200 ks, 
kterou bude Okresní hospodář-
ská komora zdarma distribuovat 
podnikatelským organizacím 
a občanům, kteří se tímto pro-
blémem zabývají. Více informací 
k projektu získáte na úřadě OHK, 
tel. 474/628 288.

V tomto ročním období, krát-
ce po přijímacích zkouškách na 
střední školy, vládne obvykle 
v mnoha rodinách zklamání. Zda-
leka ne každé dítě totiž úspěšně 
projde sítem přijímacího řízení 
a dostane se na školu, na které by 
si přálo po prázdninách studovat. 
Někde zapracovala tréma, někomu 

třeba nevyhovoval typ přijímacích 
testů, jiným dětem se zase přijí-
mačky docela povedly, ale nestačilo 
to na přijetí, protože škola přijíma-
la méně uchazečů. Je však dobré 
vědět, že není vše ztraceno. Většina 
škol pořádá druhé kolo přijímacího 
řízení a některé školy dětem, které 
jinde udělaly přijímačky, ale nebyly 
přijaty pro velký počet uchazečů, 
mohou přijímací zkoušky úplně 
odpustit. Je tedy dobré se nebát 
a pokusit se tyto možnosti zjistit 
na školách, které se svou charak-
teristikou studia přibližují škole, 
která vaše dítě odmítla. Zoufat si 
ani nemusí rodiče sedmáků, jejichž 
děti se pokoušely být přijaty na 
státní gymnázia. Vyhláška minis-
terstva školství jim sice umožňuje 
podat přihlášku na jednu státní 
školu, ale počet přihlášek na sou-
kromé střední školy neomezuje. 
A v našem kraji je hned několik 
soukromých gymnázií, kam mohou 
i sedmáci zkusit štěstí v druhém 
kole přijímaček. Každé dítě má 
určitě právo pokusit se naplnit své 
sny o vzdělání. Nepřijetím na jed-
nu školu nemusí být zdaleka vše 
ztraceno. Dnešní systém státních, 
soukromých a církevních středních 
škol dává šanci každému.    (pama)

Počet přihlášek na soukromé školy není omezen

ŠrobárovaŠrobárova
Nejprve měla ulice jméno Kan-

dler Str., podle malířské rodiny 
Kandlerů. Michael Kandler (1787-
1837), chrastavský rodák, působil 
mezi lety 1824-1827 v Chomutově. 
Jeho syn Vilém Kandler (1816-
1897), český malíř a restaurátor, 
žil nějaký čas v Chomutově, ale 
rodina pak přesídlila do Prahy. 
Působil jako restauratér, např. na 
Karlštejně. Vytvořil obrazy pro 
kostely mnoha měst, v Chomu-
tově pak pro kostel sv. Ignáce. 
Tento oltářní obraz byl však ve 
druhé polovině dvacátého století 
úmyslně značně poškozen. Dnes 
má ulice jméno podle MUDr. Jana 

Vavřince Šrobára (1867-1950). Byl 
literátem, žurnalistou a politikem 
s citem pro demokracii a sociální 
problémy. Patřil mezi muže 28. 
října 1918 a po vzniku ČSR se stal 
ministrem s plnou mocí pro sprá-
vu Slovenska. Po celou dobu první 
republiky zůstal přesvědčeným če-
choslovakistou a kritikem A. Hlin-
ky. Po únoru 1948 zaujal loajální 
stanovisko k novému režimu a stal 
se i členem Gottwaldovy vlády. Po 
smrti E. Beneše pak jako politik 
zůstal názorově osamocen.

WinterovaWinterova
Zikmund Winter (1846-1912), 

český historik a spisovatel, autor 

historických povídek a románů. 
Předtím nesla ulice název Löns Str.

BarákovaBarákova
Původně nesla ulice jméno Ruh-

land Str. Jak jsme se již zmiňovali 
v souvislosti s ulicí Lipanskou, cho-
mutovští jezuitští učitelé, toužící 
po náročném vyučovacím procesu 
po klidu, odpočívali na svém let-
ním sídle uprostřed tiché přírody 
(něm. Ruhe - ticho, Land - země). 
Tento původní název se později 
přenesl na oblast staré zástavby 
na Zátiší a i dnes se občas ozý-
vá ve výraze „Ruland“. Dnes ulice 
nese jméno podle Josefa Baráka 
(1833-1883), českého básníka, no-
vináře, redaktora, osvětového pra-
covníka, organizátora kulturního 
a spolkového života, představitele 
demokraticky smýšlející české inte-
ligence devatenáctého století. 

JabloňováJabloňová
Ať už byl důvod pro volbu sou-

časného názvu jakýkoliv, patří 
mezi ty, které mají velkou šanci 
přestát všechny změny filozofic-
kých, politických a ekonomických 
či jiných názorů na svět. Až do za-
čátku druhé světové války některé, 
především ty výše položené ulice 
na Zátiší, nebyly pojmenovány, 
a proto je nemůžeme uvést.

Na VyhlídceNa Vyhlídce
Dnešní pojmenování vychází 

zřejmě ze skutečnosti, že donedáv-
na byla z této ulice poměrně pěk-
ná vyhlídka na velkou část města 
a jeho okolí. Nyní je zde zástavba 
rodinných domků a rozhled je již 
omezen také vzrostlými zahradní-
mi stromy.                                  (klíma)

Znáte názvy ulic a veřejných prostranství v Chomutově?

Oblast Zátiší znají pamětníci spíš jako Ruland

Oblast staré zástavby na Zátiší zachytil před lety snímek Jiřího Klímy. 

Radní schválili rozmístění sbě-Radní schválili rozmístění sbě-
rových nádob na papír a plasty do rových nádob na papír a plasty do 
všech zdejších mateřských školek. všech zdejších mateřských školek. 
Do 30. června letošního roku zajistí 
odbor životního prostředí a služeb  
ve spolupráci s technickými služ-
bami města nákup požadovaných 
sběrových 32 nádob a jejich rozmís-
tění do 16 mateřských škol ve měs-
tě. Investice ve výši 57 600 korun 
uhradí město z prostředků na zlep-
šení odpadového hospodářství, zís-
kaných za třídění odpadů ve městě 
od společnosti EKO-KOM. Podobným 
způsobem se učí třídit a separovat 
odpad již děti na chomutovských 
základních a středních školách.

Radní schválili Zásady pro po-Radní schválili Zásady pro po-
skytování prostředků skytování prostředků z fondu oprav 
vybraných organizací zřízených měs-
tem Chomutov. Jedná se o návod, jak 
například v případě havarijního stavu 
z tohoto fondu oprav čerpat finanční 
prostředky. Zásady vymezují meto-
diku čerpání finančních prostředků 
a povinnosti s tím související. Jsou 
dokumentem rady města, která tím-
to upravuje činnost odboru rozvoje 
a investic města v oblasti správy fon-
du oprav.                                              (mile)

Víte, že...
S blížícím se koncem školního 

roku upozorňuje odbor státní so-
ciální podpory Městského úřadu 
v Chomutově všechny absolven-
ty středních škol a učilišť, kteří 
pobírají dávky státní sociální 
podpory (SSP), že mají povin-
nost do 8 dnů po skončení školy 
navštívit své kontaktní místo a 
tuto skutečnost ohlásit. Jako do-
klad je třeba předložit maturitní 
vysvědčení nebo osvědčení o 
absolvování závěrečné zkoušky. 
Pokud se studenti nedostaví, bu-
dou v dalších měsících vyzváni 
k doložení potřebných dokladů, 
v některých případech mohou 
být dávky vymáhány zpět jako 
neoprávněně vyplacené. „Nyní 
rozesíláme žadatelům o přídavky 
na děti dopisy s příslušnými tis-
kopisy nezbytnými k prodlouže-
ní žádosti po 1. říjnu 2003. Tyto 
tiskopisy je třeba řádně vyplnit 
a nejpozději do konce září 2003 
odevzdat na svém kontaktním 
místě. Studenti starší 15 let k 
tomu ještě přiloží potvrzení o 
studiu, které musí být školou 
potvrzeno nejdříve v září 2003. 
Je třeba zdůraznit, že toto potvr-

Ohlášení o ukončení studia a žádosti o přídavky raději neodkládejte
zení musejí mít ale i děti, kterým 
k 1. 9. 2003 bylo 15 let, i když 
navštěvují základní školu,“ infor-
muje Jitka Maroušková z odboru 
státní sociální podpory. 

Součástí tohoto dopisu je rov-
něž nový Doklad o výši ročního 
příjmu, který se od původního 
mírně liší, a který začne platit 
od 1. 10. 2003. Pokud však někte-
ří rodiče už mají příjmy za rok 
2002 potvrzené zaměstnavatelem 
na starém tiskopisu, není nutné, 
aby jim je zaměstnavatelé znovu 
vyplňovali. Nový tiskopis žadatel 

podepíše a přiloží jako další sou-
část spisu.

Kontaktní místa v okrese oče-
kávají jako každoročně silný ná-
por žadatelů právě během letních 
měsíců a to až do konce října.

„Na konci května a v červnu 
bývá pravidelně návštěvnost mi-
nimální, vyzýváme proto občany, 
aby neodkládali svoje záležitosti 
na pozdější dobu a pro zmíněné 
ohlášení konce studia a k pro-
dloužení žádostí o přídavky na 
děti využili právě tohoto období,“ 
dodala J. Maroušková.             (mile)

22. - 26. 5. :22. - 26. 5. : Purkyňova ul. vozov-
ka ZUŠ, Zengerova parkoviště u 
4125, Blatenská u 3783, 5. května 
parkoviště u 3708, za Zborovskou 
u 3613, Lipská parčík pod 2261, 
Alešova parčík u 3051. 26. - 29. 26. - 29. 
5. : 5. : Adámkova u 4948, Vrchlické-
ho u 4025, Palachova podél MŠ, 
Svahová před 4956, Stavbařská 
u 4520-4689, Havlíčkova - Roháčo-
va, Václavská parkoviště u 4048, 
Jiráskova vozovka u 4597, Kadaň-
ská u 4091. 29. 5. - 2. 6. : 29. 5. - 2. 6. : Dřínov-
ská u 4595, Březenecká u 4454, 17. 
listopadu parkoviště u 4567, 4625 
a 4608, Slezská 3506-3493, Sadová 
naproti 4943. 2. - 5. 6. :2. - 5. 6. : Hutnická 
5294, Kamenná 5113 a 5121, Nové 
Spořice zast. MHD Veterina, Zátiší 
Pod lesem u 3239. 

Přistavení kontejnerů

Zhruba padesát nových odpad-
kových košů nainstalovali mi-
nulý týden do městského parku 
zaměstnanci technických služeb. 
Plastové nádoby, z nichž každá 
stojí 1260 korun, nahradí stávající 
plechové koše, které je zapotřebí 
vinou vandalů pravidelně opravo-
vat. „Lidé je mnohdy doslova roz-
kopou, někdy je lovíme dokonce 
i ve zdejším rybníčku,“ prohlásil 
pověřený ředitel služeb Jaroslav 
Hladík a dodal, že dalších 100 
košů se v dohledné době obje-
ví i v centru města. „Bydlím ve 
Stromovce a osm let procházím 
každý den parkem. Nedávno jsem 
se zrovna snažil jeden koš na 
rohu parku po vandalech opravit 
a udělal jsem si z toho akorát 
úraz na ruce. Když jsou koše teď 
nové, snad je nikoho nenapadne 
hned zničit,“ svěřil se Jan Bittner 
(vlevo) zaměstnanci technických 
služeb Pavlu Vrbasovi, kterého 
náš snímek zachytil právě při 
výměně jednoho z košů.                  
                               (text a foto: mile)

Koše občas loví i z rybníka

Lehkomyslné mávnutí rukou nad 
změnami mateřských znamének na 
našem těle není mnohdy tou nej-
vhodnější cestou, jak včas zamezit 
zdravotním potížím. Informovali o 
tom minulý týden lékaři dvou cho-
mutovských a jedné jirkovské kožní 
ambulance, kam zavítalo přes dvě 
stovky návštěvníků v rámci akce 
Evropský den melanomu, k němuž 

se Česká dermatologická společnost 
připojila již třetím rokem. „Z více 
jak stovky vyšetření jsme vysledo-
vali patnáct nálezů, které vyžadují 
rychlé chirurgické ošetření a v jed-
nom případě šlo skutečně o vážné 
podezření na maligní melanom,“ 
informovala MUDr. Sonja Lacinová 
a dodala, že teprve histologické 
vyšetření ukáže, o jaký typ nádoru 
se jedná. Paradoxně tento pacient 
přišel podle Lacinové do ordinace 
původně s jinou triviální záležitostí. 
„Zmíněná akce je sice přínosná, ale 
lidé mohou přijít při jakémkoliv po-
dezření ke kožnímu lékaři po celý 
rok,“ varuje před oddalováním nej-
různějších projevů na kůži lékařka. 

Stoupající počet kožních onemoc-
nění nesouvisí podle ní jen s opalo-
váním. „Lidé už začínají mít rozum, 
většina je dobře informována o 
ochranných faktorech opalovacích 
krémů. Někteří si myslí, že stačí 
zcela nízké číslo faktoru 4. V našich 
podmínkách běžně doporučujeme 
kolem čísla 10, u moře je nutný 
faktor nad 20. Většina žen si dnes 
už neopaluje obličej, což je dobře 
a zamezí to předčasnému stárnutí 
pokožky,“ dodala Lacinová.     (mile) 

„Lidé začínají mít rozum,“ tvrdí dermatoložka

Významné krajinné prvky, po-
čet památných stromů a chráněné 
plochy v oblasti od Kalku až po 
Nechranice, která spadá do působ-
nosti stavebního úřadu Chomutov 
- Jirkov, v současné době mapují 
zaměstnanci odboru životního pro-
středí na městském úřadě. Do konce 
května totiž mají krajskému úřadu 
Ústeckého kraje zpracovat podklady 
k chystané koncepci ochrany příro-
dy a krajiny, která by měla posloužit 
nejen jako ucelený přehled, co vše 
se v našem kraji nachází, ale i při 
stanovení podmínek při ochraně 
krajinného rázu a při rozhodovací 
činnosti v souvislosti s povolením 
nových staveb.

„Zkoumáme krajinné zvláštnosti, 
jako jsou například chráněné kvě-
tiny, lišejníky nebo živočichové. 
Jednou z takových lokalit je oblast 
u Filipových rybníků mezi Čermá-
kovou ulici a veterinární správou, 
kde se nachází mokřiny s porostem 
vzrostlých dřevin, u Kačáku jsou 
zase louky s chráněnými druhy 
rostlin. Spatřit tu můžete prstnatce 
májového, jedná se o určitý druh 
orchideje,“ prozrazuje Hana Pitelo-
vá z odboru životního prostředí. 
Přechodně chráněná oblast je zase 
vymezena na severním břehu Ne-
chranické přehrady, kde najdeme 
chráněné druhy ptactva. V koncepci 
nesmí chybět ani památné stromy. 
Ve zmíněné lokalitě je 9 památných 
stromů a jejich skupin. Jedná se 
o zdejší kaštanku v Podkrušnohor-
ském zooparku, platany u chomutov-

Chráněné druhy rostlin jsou k vidění například u Kačáku

Zkoumají památné stromy a krajinné prvky 

Hana Pitelová (vlevo) a Eva Veselá 
z odboru životního prostředí pře-
měřují kmen lípy v Blatně. Právě 
jeho šířka a stáří stromu jsou jed-
ním z kritérií při vyhlášení památ-
ného stromu. 

ské Střední průmyslové školy, lípu 
v Šerchově, Zelené a v Ahníkově, 
javor klen u Volyně, smrky u Pruné-
řovského potoka, dále o lípy u kap-
ličky v Málkově a kaštanovníky ve 
střelnici na Blatenské ulici v Chomu-
tově. Památné stromy poznáte podle 
jejich označení speciální tabulí se 
státním znakem. Odborníci dostali 
za úkol zahrnout do koncepce rov-
něž návrh na nové památné stromy. 
„Vytipovali jsme zhruba pět stromů, 
jedním z nich je například vzrostlá, 
dvě stě padesát let stará lípa u koste-
la v Blatně,“ doplnila informace Hana 
Pitelová.                                              (mile)

Sedm zájemců o post ředitele 
technických služeb města vy-
slechli začátkem května již ve 
druhém kole výběrového řízení 
chomutovští radní. Jednání nako-
nec přerušili a pověřili místosta-
rostu J. Říhu, aby zpracoval do 
19. května časový harmonogram 
přechodu technických služeb 
z příspěvkové organizace na akci-
ovou společnost, a to od 1. ledna 
nadcházejícího roku. Toto pondělí 
se rada města zabývala opět vý-
běrem nejvhodnějšího kandidáta 
(po uzávěrce CHN). Svůj post 
obhajoval i pověřený ředitel Jaro-
slav Hladík. Informace přineseme 
v příštím vydání novin.        (mile) 

Uvažují o akciové společnosti


