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Nájem ze sociálních dávek se 
rozhodla dlužníkům strhávat 
chomutovská radnice. Opatře-
ní začne platit již od 1. ledna 
příštího roku, kdy na základě 
vzrůstajících dluhů na nájemném, 
které se vyšplhaly do neuvěřitel-
ných 145 miliónů korun, lze ale-
spoň částečně snížit pohledávky 
u těch klientů, kteří pobírají 
dávky sociální péče do hranice 
životního minima. 

Ta se skládá ze dvou čás-
tí - z měsíční částky potřebné 

k zajištění výživy a ostatních 
potřeb a z měsíční částky po-
třebné k zajištění nákladů na 
domácnost. Klient, který pobírá 
tyto dávky, bude tedy povinen 
pravidelně každý měsíc předkládat 
potvrzení, že má uhrazen nájem. 
V opačném případě mu bude dávka 
snížena právě o tu částku, která 
byla přiznána na domácnost. Vy-
tvoří se databanka klientů, kterým 
bude nájem z dávek sociální péče 
srážen a zasílán na domovní sprá-
vu. Seznam bude pravidelně aktuali-

zován s pracovnicemi městského 
sociálního odboru. „Bohužel se 
nenaplnily ty představy, že se 
město po privatizaci bytů zbaví 
dlužníků. Byty si totiž většinou 
koupili platící nájemníci. Za dluž-
níky navíc musí město přispívat 
do fondu oprav společenstvím 
vlastníků. Předpokládáme, že 
za letošní rok nám tak vznikne 
ztráta okolo pěti miliónů korun,“ 
zhodnotila situaci starostka 
Ivana Řápková. Podle zmíněné 
databáze se pozná, kolika lidí se 
tato opatření dotknou. Neexistu-
je totiž dodnes přehled o tom, 
kolik dávkařů bydlí v městských 
bytech a kolik jich dluží za ná-
jemné. Na zajištění této agendy 
přijme město dva stážisty z evi-
dence Úřadu práce. 

Pokračující prodeje bytů obsa-
zenými nájemníky je další krok, 
kterým se chomutovská radnice 
chce zbavovat dluhů a dlužní-
ků. „Tyto byty se nám rovněž 
daří prodat, i když samozřejmě 
záleží na lokalitě, ve které se 
nacházejí. V poslední době se 
i stává, že nájemci bytu, kteří 
neměli původně o byt zájem, si 
to rozmysleli a jsou ochotni si 
jej koupit. Dokonce i za cenu, 
kterou nabídl již někdo jiný. 
Když ale nový nájemce zaplatí 
kauci a absolvuje jednání z pro-
dejcem, není to bohužel možné 
a už jim vstříc nevycházíme,“ 
vyjádřila se starostka Řápková.  
                                                  (mile) 
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Studenti Chomutovského sou-
kromého gymnázia se dozvěděli o 
možnosti pomoci nemocným irác-
kým dětem, které ošetřují lékaři 
české vojenské nemocnice v Basře. 
Je samozřejmé, že studenti mohou 
jen těžko poskytovat finanční po-
moc, ale nemocné děti nepotřebují 
jen profesionální lékařské ošetření a 

dostatek jídla. Lékaři sami potvrzují, 
že úspěšnost léčby je podporována i 
vlídným slovem a laskavou péčí. K 
tomu jistě pomohou plyšové hrač-
ky, kterých studenti sesbírali kolem 
stovky. Někteří se rozhodli obětovat 
své dlouholeté miláčky, kteří je 
provázejí už od dětských postýlek, 
jiní koupili plyšáky zcela nové. Dů-

ležitým omezením bylo, aby hračky 
nebyly zobrazením člověka, protože 
to islám zakazuje. A tak se ve velké 
krabici sešla různá zvířátka a kromě 
toho i dvě velká balení vitamínů pro 
děti, které prostřednictvím studentů 
posílá za nemocnými dětmi lékárna 
U českého lva paní Eisertové. Studen-
ti věří, že jejich hračky malým klu-
kům a děvčátkům z Basry pomohou 
zapomenout na utrpení z války a na 
bolest nemocí a vyloudí na jejich 
tvářích úsměvy. Mnohem důležitější 
ale je, že touto sbírkou se studenti 
učí vyjadřovat solidaritu s lidmi, 
kteří to potřebují.                         (pama)

• Lidé, kteří včas neuhradili Lidé, kteří včas neuhradili 
poplatky za svoz odpadupoplatky za svoz odpadu, zaplatili 
dodatečně v náhradním termínu 
celkem 996 173 korun. Pracovnice 
daňového oddělení městského úřa-
du provedly rovněž v říjnu přímý 
výběr nedoplatků. Během osmi 
výplatních dnů se podařilo od kli-
entů odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví vybrat částku 172 134 Kč, 
na dalších 594 594 Kč byly sepsány 
splátkové kalendáře, podle kterých 
začne sociální odbor srážet dluhy v 
následujících měsících. Zda zůstane 
cena za odpad i v příštím roce ve 
stejné výši či nikoliv, budeme infor-
movat v příštím čísle CHN.     (mile)

Zdejší studenti nabídli pomoc dětem z Basry

Na odboru dopravy a služeb můžete od minulého týdne zaplatit    správní 
poplatky kreditní kartou. Nejlepší podmínky pro provoz platebních termi-
nálů nabídla městu Komerční banka, které radnice uhradí 2,6 procenta z 
celkového objemu transakcí. V případě, že měsíční platba přesáhne 50 000 
korun, nebude město za používání terminálu platit. Nový způsob plateb 
správních, místních poplatků, pokut či pronájmů umožní klientům vyšší 
komfort, pohodlí, ale i bezpečí při manipulaci se svými penězi. V praxi to 
znamená, že elektronické terminály jsou umístěné v kanceláři úředníků, 
kde po vyplnění formuláře stačí projet kartu terminálem, který dokáže při-
jmout k platbám všechny druhy klasických elektronických i vyšších emba-
sovaných platebních karet. „Těší nás, že jsme prvním úřadem, který tento 
způsob plateb občanům v ČR nabízí. Po tříměsíční zkušebním provozu se 
rozhodneme, zda-li tuto službu rozšíříme i na hlavní pokladnu úřadu nebo 
i na jiné odbory či městskou policii,“ vyjádřil se pochvalně ekonom města 
Jan Mareš, který na snímku uprostřed sleduje s vedoucím odboru dopravy 
B. Rathouským jednotlivé úkony terminálu.                          (text a foto: mile)  

Lidé nemusí čekat s peněženkou u pokladny 

Nové vozidlo Citroën Berlingo v celkové hodnotě 407 000 korun mají 
od nynějška k dispozici děti z ústavu sociální péče a senioři v domově 
důchodců na Písečné. Jedno z třiapadesáti sociálních  vozidel,  které se 
po celé České republice využívají rovněž v podobných ústavech, předala 
zdejšímu městskému ústavu firma KOMPAKT, s. r. o, na dobu šesti let za 
jednu symbolickou korunu ročně. „Je to ideální nápad nabídnout reklamní 
plochu na vozidle firmám a tím vlastně financovat koupi vozidla. Je to 
jednoduché a přitom účelné,“ poděkovala přítomná starostka Ivana Řáp-
ková (na snímku vpravo) všem přítomným, kteří přispěli k tomu, aby se 
uskutečnila tato dobrá myšlenka. „Budeme vůz opečovávat tak, aby jezdil 
co nejdéle a aby sloužil těm, kteří jej opravdu potřebují. Dřív či později jej 
možná upotřebíme my všichni, protože kdokoliv z nás se může ocitnout 
v situaci, kdy bude mít některého člena rodiny v domově důchodců nebo 
dítě, které potřebuje díky svému handicapu zvýšenou péči,“ poděkovala 
ředitelka MÚSS Alena Tölgová (na snímku vlevo).              (text a foto: mile)

O výstavbě větrné farmy v ho-
rách na Chomutovsku se předběžně 
domluvili radní a zastupitelé zdejší 
radnice se zástupci společnosti 
Czech Venti, a. s., a Bae Systems. 
Do tří let chtějí firmy vystavět 
v oblasti Krušných hor 180 větrných 
elektráren, z nichž na pozemcích 
Chomutova v katastru Jilmová jich 
bude 27. „Náklady na vybudování 
větrného parku, jehož součástí bude 
pět větrných farem, dosáhnou 12 
miliard korun. Podnikatelský záměr 
počítá v Chomutově i s výstavbou 
závodu na montáž ocelových tubu-
sů elektrárenských věží,“ oznámil 
předseda představenstva Czech 
Venti Antonín Rais. Výrobní halu 
za 108 miliónů korun firma postaví 
v průmyslové zóně Nové Spořice, kde 
zaměstná při výrobě tubusů zhruba 
až 70 lidí. Návratnost investice je při 
současných cenách energie z obnovi-
telných zdrojů 10 až 11 let. „Pokud 
by se na Chomutovsku podařilo vy-
tvořit strojírenskou základnu pro vý-
robu energie z obnovitelných zdrojů, 
znamenalo by to pracovní místa pro 
dalších až 1 500 lidí,“ uvedl Rais. 
Při prezentaci projektu zastupitele 
nejvíc zajímalo, zda nebudou mít 
větrníky vliv na životní prostředí 
a na zdejší ptactvo. „Zapotřebí jsou 
samozřejmě geologické a biologické 
průzkumy, které by měly být hotové 
do roku 2005, zpracovávají se rov-
něž hlukové zátěže a všechny spl-
ňují hygienickou normu,“ nechal se 
slyšet Rais a dodal, že za pronájem 
pozemků nabízí firma městu zhruba 
7 miliónů korun od uvedení stavby 
do provozu, přičemž životnost far-
my je projektována na 25 let.  (mile) 

Roztočí vrtule elektráren

Minulý čtvrtek proběhlo výběrové 
řízení na pronájem vyhrazeného 
parkování na území města. O zadání 
podmínek projevilo zájem původně 
12 zájemců, do samotného výběro-
vého řízení se poté přihlásilo 6 ucha-
zečů. Komise pro otevírání obálek 
z nich vyřadila dva uchazeče, kteří 
nesplnili zadávací podmínky. „Po 
zpracování závěrečné zprávy ze stra-
ny Technických služeb města Cho-
mutova jako zadavatele budou mít 
konečné slovo radní, kteří rozhodnou 
o nejvhodnějším kandidátovi,“ vyjád-
řil se náměstek ředitele technických 
služeb Karel Matějka.                     (mile) 

Chtějí pronajímat parkovací místa 

Jak už jsme podrobně informo-
vali, pomocí mobilního telefonu se 
můžete od 18. listopadu objedná-
vat na odboru dopravy a služeb. 
Stačí zaslat na tel. č. 736/695 600 736/695 600 
textovou zprávu a ve zkratkách 
v ní uvést, co chcete na úřadě vy-
řídit a kdy byste chtěli přijít. Sys-
tém pak termín potvrdí nebo na-
vrhne jiný nejbližší, který zájemce 
opět buď potvrdí nebo zamítne. 
Zároveň obdrží kód, se kterým 
se prokáže u okénka. „Ojedinělý 
systém by měl odbourat dlouhé 
fronty a zároveň usnadní práci 
i úředníkům, kteří budou dopředu 
vědět, jaká agenda je ten den 
čeká,“ vyjádřil se vedoucí odboru 
Bedřich Rathouský. Informace na-
jdete i na internetových stránkách 
města.                                               (mile) 

Telefon 736/695 600

Vážení spoluobčané, jak už jistě 
víte z tisku, daří se nám letos hos-
podařit s rozpočtovým přebytkem. 
To je dobrá zpráva. Abychom však 
mohli plánovat vyvážené či dokon-
ce přebytkové rozpočty i v příštích 
letech a přitom nemuseli šetřit na 
investicích, je nutné, abychom začali 
hledat v městském rozpočtu mož-
nosti úspor. Proto jsme také nechali 
zpracovat analýzu hospodaření měs-
ta, ze které pro nás vyplynulo mno-
ho zajímavých podnětů, kterými se 
budeme zabývat. Je jasné, že pokud 
chceme uspořit, musíme začít u sebe. 
Proto se chystáme změnit fungování 
městského úřadu tak, aby pro jeho 
dobrou a efektivní práci stačilo menší 
množství úředníků. A existují i další 
možnosti rozumných úspor. Možná 
vás třeba překvapí, že až do letoš-
ního roku město Chomutov ze své 
dotace přispívalo na cenu masáží v 
městských lázních! Takových na prv-
ní pohled skrytých nehospodárností 
lze najít mnoho. Ušetřené finanční 
prostředky chceme použít hlavně na 
zlepšení života našich obyvatel. Byla 
bych ráda, kdybychom mohli opra-
vit více chodníků a ulic, vybudovat 
nová parkoviště i hřiště pro děti, 
investovat do vylepšení sportovišť a 
možná i do výstavby nových bytů 
a oprav stávajících budov v majetku 
města. Peníze z městského rozpočtu 
musíme utrácet s rozvahou. Je třeba, 
aby se v budoucnu zhodnocovaly a 
přinášely nám všem lepší prostředí 
pro práci i pro odpočinek a zábavu. 
Věřím, že se nám to podaří. Vaše 
Ivana Řápková

Musíme začít u sebe

Slovo starostky

Od ledna vznikne databáze, která by měla odhalit neplatící dávkaře

Nájem začnou strhávat dlužníkům z podpory 
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• Dne 3. 11. hodinu před půlnocí 
při kontrolní činnosti v ulici Vodní 
nalezla hlídka MěPo na zdejším 
parkovišti odstavené osobní vozi-
dlo značky Renault. Následně pro-
vedla venkovní kontrolu vozidla 
a zjistila, že zámek od zavazadlo-
vého prostoru je vylomený. Z to-
hoto důvodu vznesla přes velitele 
směny na PČR dotaz, zda vozidlo 
není v pátrání. Ukázalo se, že PČR 
po něm již nějaký čas pátrá, proto 
si ho po půlnoci vyzvedla i s jeho 
opravdovým majitelem.

• Dne 30. 10. kolem poledne na 
Žižkově náměstí oslovila skupinka 
německých turistů hlídku územ-
ních pracovnic s tím, že mají pro-
blém. Strážnice podle reakce těch-
to občanů usoudily, že jde zřejmě 
o vážnou věc, proto přivolaly své-
ho kolegu, jenž plynně hovoří ně-

mecky. Jak z jeho slov vyplynulo, 
jednalo se o to, že němečtí turisté 
přijeli do Chomutova za nákupy, 
přičemž k odjezdu zpět do vlasti 
se ve stanovenou dobu nedosta-
vil sedmdesátiletý muž. Když ho 
nemohli ani po delší době najít, 
obrátili se na zdejší městskou poli-
cii. Ihned po této informaci začaly 
strážnice po nezvěstném turisto-
vi pátrat, a úspěšně. Zjistily, že 
dotyčný byl přijat na oddělení 
ARO chomutovské nemocnice. Proto 
manželku hledaného doprovodily-
do nemocnice, kde byl již pacient 
připraven k transportu do SRN. Po 
domluvě s lékařem byla v sanitě 
zpět do vlasti dopravena s ním 
i jeho manželka. Zde je názorný 
případ toho, že městská policie 
není pouze represivní orgán, ale 
také, jak to má ve svém zákoně, 
pomáhá občanům.                         (val)

Z deníku policie 

Už v létě ohlásil Podkrušnohor-
ský zoopark Chomutov zvyšování 
vstupného. Je to samozřejmě věc, 
která se návštěvníkům nelíbí a je 
to logické. Na druhou stranu je ale 
stejně logické, že jsou chvíle, kdy 
zoo musí vstupné zvýšit. Aby ale 
finanční zátěž nebyla pro návštěv-
níky tak velká, zavádí zoopark 
i mnohé slevy. 

Tím hlavním, co má lidem zvý-
hodnit návštěvu zooparku, jsou 
celoroční vstupenky. I jejich cena 
se zvyšuje, a to na 300 korun pro 
dospělé a 200 pro děti. V porovnání 
s jednotlivým vstupným je ale kou-
pě permanentky nejlevnější cestou 
do zooparku. Samozřejmě, že celo-
roční vstupenka je výhodná zejmé-
na pro obyvatele Chomutova. Ti, 
kdo chodí do zooparku často, třeba 
s dětmi nebo jen tak na procházku, 
vědí, že když v lednu zakoupí per-
manentku, v únoru už vlastně chodí 
do zoo zadarmo. Celoroční vstupen-
ky zavedl zoopark právě proto, aby 
byli místní lidé zvýhodněni a nemu-
seli zbytečně utrácet peníze. Koupě 
permanentky je nejlevnější cestou 
do zooparku. Cena permanentek se 
zvýší od 1. ledna 2004. Jednotlivé 
vstupné ovšem zůstane na staré 
výši ještě tři měsíce. Zvýšeno bude 
až od 1. dubna 2004. I po Novém 
roce pak samozřejmě platí výho-
da pro chomutovské seniory. Lidé 

z Chomutova nad 70 let mají vstup 
do zooparku zdarma. 

V průběhu zimní sezony pak 
mohou návštěvníci využít několik 
slev. Současná sleva pro skupinové 
návštěvy se zvýší - z deseti na pat-

náct procent. Mohou ji uplatnit sku-
piny od deseti lidí. Pokud přijdou 
oba rodiče s dětmi, mají rovněž 
patnáctiprocentní slevu, což při 

dvou rodičích a dvou dětech zna-
mená, že jedno z nich jde téměř 
zdarma. V tomto případě ale mu-
sejí rodiče vyjít zooparku trochu 
vstříc. Budou totiž muset prokázat 
totožnost dětí. Třeba průkazkou 
zdravotní pojišťovny nebo jakou-
koliv jinou průkazkou se jménem 
dítěte. Není to určitě nijak náročná 
podmínka. 

Další slevy už se týkají právě 
zimní sezony. Ta totiž přináší ně-
kolik „čarovných“ dnů. Samozřejmě 
jsou to Vánoce, Silvestr, Nový rok 
a Tři králové. Ve všechny tyto dny 
mají všichni návštěvníci zooparku 
bez výjimky vstup s patnáctipro-
centní slevou. U Vánoc to platí na 
Štědrý den, Boží hod vánoční i na 
Štěpána. A to ještě není všechno. 
V době zimní sezony - od listopadu 
do dubna - bude zoopark rozdávat 
dárky k narozeninám a jmeninám. 
Každý, kdo přijde v den svých na-
rozenin nebo jmenin do zooparku, 
má vstup zdarma. Může se tak stát, 
že každý den přivítáme nějakého 
oslavence. 

Slev je tedy spousta a i kdybyste 
žádnou nevyužili, jednotlivé vstup-
né ani po zvýšení není záležitostí 
pro boháče. A ještě jedna zajíma-
vost závěrem. Do minulého týdne 
navštívilo zoopark celkem 202 386 
lidí, což je o 105 návštěvníků více, 
než v celém loňském roce. 

Koupě permanentky je nejlevnější cestou do zooparku

Přehled vstupného 
pro rok 2004

Jednotlivé vstupné Jednotlivé vstupné 
(od 1. 4. 2003):  dospělí 60,- Kč
                                       děti 40,- Kč
                             důchodci 40,- Kč

Celoroční vstupenky Celoroční vstupenky 
(od 1. 1. 2004):  dospělí 300,- Kč
                                     děti 200,- Kč

Rodiče + dětiRodiče + děti
Skupinová sleva (od 10 lidí):Skupinová sleva (od 10 lidí):
Štědrý den a jeho svátky: Štědrý den a jeho svátky: 
Silvestr:Silvestr:
Nový rok:Nový rok:
Tři královéTři králové:

Všichni návštěvníci mají v ob-Všichni návštěvníci mají v ob-
dobí od 1. 11. 2003 do 31. 3. dobí od 1. 11. 2003 do 31. 3. 
2004 v den svých narozenin 2004 v den svých narozenin 
a jmenin vstup zdarma.a jmenin vstup zdarma.

15% sleva15% sleva

Zastupitelstvo města schválilo 
novelizaci Zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Chomu-
tova na činnost a projekty, podle 
které se bude postupovat v příš-
tím roce. Komise pro podporu ob-
čanských aktivit se do úprav pusti-
la po zkušenostech z minulých let, 
kdy v přihláškách a následných 
vyúčtováních docházelo k zásad-
ním chybám. „Veřejnost sice ví, 
že může o příspěvek požádat, ale 
jen malý okruh žadatelů dokáže 
podle zásad žádost vypracovat. 
Jsou to především ti, kteří žádos-
ti podávají několik let a kterým 
byly třeba v minulosti vráceny 
k přepracování. Jako zásadní se 
jeví také problematika nedostat-
ků ve vyúčtování dotace, včetně 
věcného a ekonomického zhodno-
cení,“ zdůrazňuje Jindřich Stádník, 
předseda Komise pro podporu 
občanských aktivit, která má za 
úkol podporovat činnosti neko-
merčního, neziskového a obecně 
prospěšného charakteru v oblas-
tech kultury, sportu a tělovýchovy, 
zabezpečení volnočasových aktivit 
občanů, zejména dětí a mládeže, 
sociální péče a zdravotnictví, 
ochrany přírody a rozvoje cestov-
ního ruchu a prezentace města.

V souvislosti s novelizací se ko-V souvislosti s novelizací se ko-
mise rozhodla poprvé informovat mise rozhodla poprvé informovat 

veřejnost ve větším rozsahu, a to veřejnost ve větším rozsahu, a to 
formou semináře, který se usku-formou semináře, který se usku-
teční 27. listopadu od 17 hodin ve teční 27. listopadu od 17 hodin ve 
velké zasedací místnosti MěÚ na velké zasedací místnosti MěÚ na 
Zborovské ulici.Zborovské ulici.                                                              (sk)

Lidé, kteří nemají na svých za-
hradách vlastní kompost, často v 
podzimních měsících přemýšlí, jak 
naložit se shrabaným listím. Se 
stejným problémem se na nás obrá-
tila paní Jitka Veverková z Čermá-
kovy ulice čp. 3145, která se domní-
vá, že když platí roční poplatek za 
svoz odpadu, měla by mít možnost 
vhazovat listí do popelnice. Již 
několikrát jsme prostřednictvím 
našich novin informovali o tom, že 
Technické služby města Chomutova 
mají na Pražské ulici svou vlastní 
kompostárnu, která je od listopadu 
letošního roku až do 31. 3. 2004 
otevřena každý všední den od 7.00 
do 15.30 hodin a kam lze tento od-
pad ukládat bez poplatku. Nemá-li 
občan možnost sám listí odvést, 
udělají to za něj zaměstnanci tech-
nických služeb za poplatek, kde si 
hradí sazbu za najeté kilometry 
a hmotnost odpadu. Stačí jen zavo-
lat na dispečink 474/651 971. Není 
tedy pravdou, že by lidé směli ke 

svým popelnicím zvlášť ještě při-
kládat pytle s listím. „Neradi to 
vidíme. Nejenže popelnice jsou jen 
na domácí odpad, nikoliv na sta-
vební či ten ze zahrádek, ale navíc 
v den svozu smí být před domem 
pouze nádoby na odpad, jinak lidé 
zakládají takzvaně černé skládky. 
Kompostárnu přesto mnozí Cho-
mutováci využívají, jen do října 
letošního roku jsme shromáždili 
24,33 tuny větví a 55,11 tuny trávy 
a listí,“ vyjádřil se ředitel technic-
kých služeb Jaroslav Hladík.           
                                                        (mile) 

Listí patří rozhodně na kompostárnu 

Jak získat dotace, to ví jen málokdo

Bezpečnost a rychlost silniční do-
pravy mezi Chomutovem a hranič-
ním přechodem s Německem zvýší 
takřka šestikilometrová silnice, která 
začne pod Horou Sv. Šebestiána a 
skončí nad Křimovem. Součástí stav-
by je šest mostů, z nichž nejdelší 
měří 91 metrů a vede přes stávající 
mezinárodní komunikaci I/7. Samot-
ná stavba bude mít význam ve chví-
li, až bude napojena na estakádu, 
která se buduje nad Chomutovem. 
Dokončena by měla být během dvou 
let. Státní fond dopravní infrastruk-
tury zaplatí za stavbu 480 miliónů 
korun, dvěma milióny eur přispěla 
Evropská unie z programu Phare 
CBC. Náš snímek zachytil hejtmana 
Ústeckého kraje Jiřího Šulce, který 
stavbu minulý týden slavnostně za-
hájil.                        (text: mile, foto: rat) 

Silnice zvýší bezpečnost

Místní výtvarník Josef Švancar 
Šporgy nabídl chomutovské radnici, 
že v místech nedávno pokácené lípy 
před marketem Lidl umístí pískov-
covou sochu. Dílo, které by důstojně 
vyjádřilo postoje obyvatel města k 
tomuto činu, hodlá autor vytvořit bez 
nároku na honorář, po radnici poža-
duje pouze úhradu materiálu, dopra-
vu a instalaci díla. Radní se shodli, že 
pozvou zmíněného umělce, aby jim 
svůj záměr představil konkrétněji. 
Rada města rovněž vzala na vědomí 
dopisy obchodních společností, které 
městu v souvislosti s pokácením lípy 
nabízejí finanční pomoc. „Nechceme 
vstupovat do jejich konkurenčního 

boje, proto je pro nás finanční dar 
nepřijatelný,“ zdůvodnil situaci mís-
tostarosta Jan Řehák. Radní Džamila Radní Džamila 
Stehlíková využila této příležitosti Stehlíková využila této příležitosti 
a ještě jednou děkuje prostřednic-a ještě jednou děkuje prostřednic-
tvím Chomutovských novin všem tvím Chomutovských novin všem 
lidem, kteří se organizačně podí-lidem, kteří se organizačně podí-
leli na nedávném hapenningu jako leli na nedávném hapenningu jako 
výrazu nespokojenosti nad pokáce-výrazu nespokojenosti nad pokáce-
ným stromem. ným stromem.                                  (mile) 

Místo stromu chce postavit sochu V ulici Chelčického je umístěna do-
pravní značka, která upozorňuje řidi-
če na způsob parkování v prostoru 
nám. 1. máje. Je zde zakázáno stání 
vozidel mimo vyhrazená místa, kde 
je placené parkoviště. Na výjezdu do 
ulice Ruská byla nově nainstalována 
dopravní značka zákaz zastavení, 
a to při levém okraji této ulice. Pro 
řidiče to tedy znamená, že nesmějí 
stát s vozidlem na levé straně.

Změna dopravního značení 

Krátce
Ucelený pohled na hospodaření 

města a jeho organizací z pohledu 
současného stavu i určitých doporu-
čení do budoucna měla poskytnout 
zastupitelům města hloubková ana-
lýza, kterou pro město zpracovala 
firma Newton Management. Závěr 
analýzy vyzněl jednoznačně: město 
musí začít šetřit a výrazně přidat 
do kroku v oblasti úspor, což bude 
mít především za následek přijetí 
nepopulárních kroků, jako je zdra-
žování, propouštění či rušení. 

Podle předložené analýzy město 
sice hospodaří v posledních letech 
s provozním přebytkem, který se 
letos vyšplhal na úctyhodných 94 
miliónů korun, ale to nestačí. Pod-
le projektového manažera Davida 
Průdka potřebuje město v následu-
jících letech hospodařit s přebyt-
kem 160 až 170 miliónů korun, jež 
by umožnil realizovat nejnutnější 
investiční potřeby města. „Klíčovým 
problémem města je totiž jeho níz-
ká koupěschopnost obyvatelstva, 
především vysoká nezaměstnanost 
a současně nízká úroveň vzdělanos-
ti obyvatelstva,“ ohodnotil stávající 

situaci Průdek. Takřka čtyřsetstrán-
kový dokument proto obsahuje řadu 
doporučení týkající se nejen samot-
ného městského úřadu i jednotli-
vých organizací řízených městem. 
„Mnohé nápady jsou dobré, jiné na-
opak diskutabilní, některé dokonce 
takříkajíc hraběcí a nerealizovatel-
né, jiné na úkor občanů,“ nechal se 
slyšet radní Bohumil Bocian. Podle 
odborníků by radnice nastolenými 
kroky ušetřila minimálně přes 71 
miliónů korun, v optimální situaci 
dokonce 113 miliónů. Analýza od-
halila rezervy například sloučením 
všech knihoven ve městě do jed-
noho objektu, v úsporných ener-
getických opatřeních ve školách, 
v pronájmu,  případně uzavření 
kina Oka a obdobně i prostor KaS-
Su, v redukci kuchyňských a jídel-
ních prostor. 

Už od 1. ledna 2004 dojde k re-
organizaci vnitřní struktury úřadu. 
Zaniknou všechna oddělení, které 
má snad každý odbor. Čtyřiadvacet 
úředníků tak přijde o funkci ve-
doucího oddělení. Po reorganizaci 
odejde devět zaměstnanců úplně, 
dva půjdou do důchodu, ostatním 
nebude prodloužena pracovní 
smlouva. Jejich práci zastanou jiní 
zaměstnanci. Dalších 13 lidí odejde 
z městského úřadu do jiných orga-
nizačních složek města, například 
tři knihovnice odboru školství bu-
dou nyní ve Středisku knihovnic-
kých a kulturních služeb,“ vyjádřil 
se tajemník úřadu Theodor Soj-
ka a dodal, že snížením průměr-
né platové třídy a přerozdělením 
a zjednodušením procesních úkonů 
se uspoří více jak 5 miliónů korun.  
Těmito kroky by se měla navíc od-
dělit státní správa od samosprávy 
a zároveň výdělečné aktivity města 
od neziskových.                           (mile)

Analýza odhalila rezervy: začne se šetřit

Při příležitosti Světového dne diabetu uspořádal Svaz diabetiků ČR územní 
organizace Chomutov slavnostní aktiv. Jeho hlavním bodem bylo předání pa-
mětní plakety Padesát let života s diabetem Zdeňce Saurové z Jirkova, která 
se tak stala teprve třetím držitelem tohoto ocenění na Chomutovsku. Mezi 
hosty byli například poslanec Parlamentu ČR Jaroslav Krákora a předseda 
Svazu diabetiků ČR František Vyštejn, jenž „výkon“ paní Saurové přirovnal 
k výstupu na Mount Everest. Sama 68letá oslavenkyně (na snímku s plaketou, 
vlevo její ošetřující lékařka) nevidí díky životnímu optimismu svou situaci až 
tak dramaticky. „Dá se s tím žít. Jiní jsou na tom hůř,“ tvrdí přesto, že inzulín 
si píchá celých padesát let, v současné době čtyřikrát denně.                       (sk)

Padesát let života s diabetem
je jako zdolat Mount Everest • Město Chomutov se rozhodlo 

snížit svou dluhovou službu a snížit 
povolený kontokorentní úvěr poskyt-
nutý Komerční bankou na polovinu. 
V minulých 4 letech mělo město na 
účely profinancování krátkodobého 
časového nesouladu mezi příjmy 
a výdaji schválených 80 miliónů Kč. 
Vzhledem ke skutečnosti, že tento 
úvěr město v letošním roce nevyu-
žívalo, rozhodli zastupitelé o jeho 
snížení pro další 4 roky na částku 
40 milionů Kč.

• Město Chomutov obdrželo dne 
27. 10. poslední část povodňové po-
moci z fondu Solidarity EU. Rozhod-
nutím krajského úřadu bylo městu 
přiznáno 35 tisíc Kč, jako náklady 
související s odstraněním provizor-
ních protipovodňových valů v Bez-
ručově ulici a Dukelské.

• Místní organizace Svazu  tělesně 
postižených zve 9. prosince letošní-
ho roku na schůzi do restaurace 
Monika. Od 14.00 hodin je připraven 
program, kde se mimo jiné bude 
hovořit i o rozpočtu na rok 2004. 
Občerstvení a hudba je zajištěna.

• V knihovně na Březenecké pro-
bíhá od 19. 11. do 19. 12. burza knih. 
Výhodně pořídit zde lze zejména 
dětskou literaturu, knihy pro mlá-
dež, beletrii a detektivky. Otevřeno 
je denně mimo úterý, vždy od 9 do 
18 hodin.


