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Jak by se dal v budoucnu nejlé-
pe využít areál bývalých kasáren? 
Tak zněl úkol pro architekty, kteří 
nastínili náměty ve svých studiích. 
Všichni se vzácně shodli na tom, 
že je vhodné využít potenciál to-
hoto místa a danou lokalitu celou 
nebourat, ale naopak zachovat v ní 
vojenskou jídelnu, ošetřovnu a tři 
velké haly. Vzhledem k tomu, že 
je celý pozemek zasíťovaný a svou 
polohou navazuje bezprostředně 
na Kamencové jezero, bylo by be-
zesporu vhodné ponechat zázemí 
v této lokalitě pohromadě. „Když 
to rozprodáte, budete z toho mít 
malou průmyslovou zónu,“ nechal 

se slyšet architekt Jaroslav Egert 
z Jáchymova, který se domnívá, že 
se zdejším pozemkem by se v pod-
statě dalo udělat cokoliv, ať už zde 
vybudovat zázemí vysoké školy nebo 
obchodní zónu či startovací byty 
a rodinné domky. „Ale pak jsem si 
řekl, že by bylo vhodné udělat něco, 
co Chomutov ještě nemá a myslím, 
že pozemek je přímo ideální na vý-
staviště, které by městu zvýšilo pres-
tiž. Jeho strategická poloha a tento 
ucelený areál kasáren by bezesporu 
vyhovoval k provozování výstav pro 
celé Podkrušnohoří. Vždyť ve spoustě 
městech od Chebu až po Liberec se 
podobné akce konají v provizorních 

prostorách, jako ve sportovních 
halách nebo zimních stadionech 
a jinak tomu není ani v Chomuto-
vě. Jednalo by se navíc o provoz, 
který by okolní zástavbu ničím 
nerušil, městu by přinesl peníze 
a nové pracovní příležitosti,“ zmí-
nil architekt Egert. 

Architektonická studie Antoní-
na Jeníčka z ČVUT Praha je nao-
pak pro to vybudovat z prostoru 
kasáren rekreační zónu, ve které 
by ve třech stávajících opraváren-
ských halách vzniklo společensko 
kulturní centrum a sportovní 
zázemí, přičemž vojenská jídel-
na by posloužila pro restauraci 
a z ošetřovny by se dala vybudo-
vat jakási lázeňská klinika. „Stu-
die dále počítá s postavením pěti 
ubytovacích objektů s kapacitou 
pro 172 návštěvníků, areál by se 
napojil na sousední Kamencové 
jezero a zdejší frekventovaná 
silnice mezi oběma lokalitami 
by se přemostila,“ uvažuje nad 
svou studií architekt Jeníček. 
Podle městského architekta Jaro-
slava Pachnera v místech dnešní 
správní budovy Podkrušnohor-
ského zooparku kdysi opravdu 
kamencové lázně v 19. století 
v našem městě existovaly a pře-
staly fungovat kolem roku 1945. 
Třetí studie architekta Pavla Ja-
nouška počítá s výstavbou zim-
ního stadionu pro 7000 diváků 
a s oblastí pro přechodné bydle-
ní. Po prezentaci zmíněných ná-
vrhů radě města budou jednotli-
vé studie vystaveny ve vestibulu 
úřadu na Zborovské ulici, kde si 
je mohou prohlédnout i občané a 
rovněž se k nim písemně vyjád-
řit.                                                (mile) 
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Slovo starostky

Je ideální výstaviště nebo lázeňská klinika? 

Dnes už víme, že první českou Su-
perStar se stala Aneta Langerová. 
Sedmnáctiletá rockerka se zajímavým 
sytým hlasem i její finálová soupeř-
ka, šestnáctiletá Šárka Vaňková se 
ještě před posledním kolem v rámci 
„předvolebního turné“ zastavily také 
v Chomutově. V Radiu Agara (na 
snímku vlevo Aneta, vpravo Šárka) 
obě postupně na živo besedovaly 
s moderátorem a odpovídaly na dota-
zy fanoušků. Na náměstí 1. máje pak 
pozdravily dav obdivovatelů a pode-
psaly stovky fotografií a památníků. 
V Chomutově jejich hektický dvou-
denní program končil, takže obě byly 
velmi unavené, navíc Aneta se potýka-
la s nachlazením, přesto do objektivů 
kamer a fotoaparátů ještě dokázaly 
vykouzlit své typické úsměvy. Krátký 
rozhovor se Šárkou i jejími rodiči si 
přečtěte na straně 5.   (text a foto: sk)

Vycházející hvězdy potěšily své fanoušky návštěvou

Chomutovské noviny, které vydává 
městský úřad Chomutov již šestým 
rokem, získaly druhé místo v soutě-
ži Firemní médium 2004 v kategorii 
novin příspěvkových a neziskových 
organizací. Cenu a celkové písemné 
hodnocení novin převzala minulý 
týden z rukou zakladatele soutěže 
Ivo Slavíka tisková mluvčí městského 
úřadu Michaela Lehnertová. „Inspiro-
val jsem se před pěti lety podobnou 
soutěží ve Velké Británii a myslím, že 
motivovala již řadu lidí při nových 
nápadech v jejich práci,“ zmínil se 
Ivo Slavík.        (Pokračování na str. 2)

Radniční noviny 
na druhé příčce

Proč a jak třídit či netřídit odpad 
vyjádřily originálním způsobem 
děti ze 2.A. 8. základní školy ve 
Školní ulici. Soutěž s mottem „Ne-
chceme žít na skládce“ připravila 
pro děti jejich třídní učitelka Mar-
kéta Vanická v rámci ekologické vý-
chovy v prvouce. Zareagovala tak 
na výzvu v našich Chomutovských 
novinách ohledně prázdninové sou-
těže s názvem „Třídíte odpady?“ 
a tak každý žáček namaloval vý-
kres, kde ztvárnil, jaký přínos má 
pro lidi třídění odpadů a naopak, 
jaké negativní jevy by opačná situ-
ace přinesla. A nutno podotknout, 
že některé výroky dětí k ilustra-
cím byly velmi nápadité. Všechny 
děti dohromady pak vyrobily na 
balicím papíru jeden velký výkres 
s názvem Děti v Chomutově mezi 
odpady. Je až zarážející, co vše 
se na výkresu objevilo a co děti 
svýma očima všechno vidí - nejen 
přeplněné kontejnery, poházené 
plastové lahve, ale dokonce i kry-
sy, které pobíhají mezi lidmi. „Prů-
běžně si o těchto věcech ve škole 
povídáme a myslím, že děti jsou 
na třídění mnohem více připravené 
než dospělí. Proto je důležité začít 
s touto výchovou právě u dětí, 
které tu jednou po nás zůstanou 
a budou chtít žít v čistotě a po-
řádku,“ vyjádřila své pocity třídní 

učitelka a prozradila, že jejich 
škola se rovněž zapojila kromě 
sběru víček z plastových lahví 
i do Ekologického hnutí Tereza ve 
třídění hliníku. „Ani jsme nečekali, 
že na soutěž vyhlášenou odborem 
ekonomiky zareaguje hned celá 
třída dětí a velice nás to potěšilo. 
Je však pravdou, že právě děti 
mnohdy učí dospělé, jak se mají 

Učitelka nabídla dětem motto: Nechceme žít na skládce

Na snímku ukazuje ekonom města Jan Mareš, co všechno vidí děti svýma 
očima a co dokázaly ztvárnit na společném výkresu.                  (foto: mile)

Vážení spoluobčané, snad si ještě 
vzpomenete na doby, kdy byl Miloš 
Zeman předseda opoziční ČSSD 
a kdy chodil za prezidentem Hav-
lem s tajuplným kufříkem v ruce, 
který měl podle něj dokazovat, že 
naše země je policejním státem. Jak 
se tehdy ukázalo, tajuplný kufřík 
byl velkou blamáží. Kdyby se ale 
tvrzení o policejním státě pokusil 
Miloš Zeman prosadit dnes, zřejmě 
by ho to tolik práce ani nestálo. 
Ministerstvo vnitra samo přiznává, 
že za posledních několik let vzrostl 
počet policejních odposlechů o ně-
kolik řádů, ale výsledky tohoto špic-
lování jaksi nikde nejsou vidět. Zato 
jsme v poslední době svědky toho, 
jak policie pronásleduje starosty 
a primátory hned několika českých 
měst za údajné trestné činy, které 
se nakonec nejspíš nepotvrdí. To 
už ale bude pověst těchto lidí nato-
lik pošramocená, že jejich naděje na 
znovuzvolení v dalších letech bude 
prakticky nulová. A o to možná jde 
našim Holmesům a jejich politic-
kým šéfům především. Aby mohl 
být skrz policii činěn nátlak na 
komunální politiky, jsou také zapo-
třebí nejrůznější špiclové, Čurdové 
a udavači, kteří policii poskytnou 
záštitu ve formě různých podání 
a trestních oznámení, na základě 
kterých může začít policie odposlou-
chávat, sledovat, takzvaně vyšet-
řovat a šikanovat. Nejsou všichni 
policisté stejní a vím, že většina 
z nich jsou poctiví lidé, kteří se 
chtějí věnovat především své prá-
ci, tedy odhalování a vyšetřování 
trestných činů. Kéž je těch druhých 
stále víc a kéž se člověk (a natož 
politik) nemusí bát, že na něj z kaž-
dé skuliny vykoukne špicl, kterého 
platí ze svých daní. Ale co, začíná 
čas dovolených a prázdnin, a tak 
vám chci nakonec popřát, abyste si 
pohodu letních dnů vychutnali co 
nejvíce a abyste alespoň na pár dní 
zapomněli na práci a všední staros-
ti a načerpali elán a sílu do dalších 
měsíců roku. Hodně prázdninového 
sluníčka přeje Vaše Ivana Řápková.

Opět bylo poškozeno dobré jméno města Chomutova 
V tiskové zprávě Ministerstva 

vnitra České republiky zveřejněné 
na internetových stránkách se obje-
vila informace, že město Chomutov 
pověřilo osobu k výběru zhotovitele 
zakázky - plynofikace průmyslové 
zóny v Chomutově a že tato osoba 
vymáhala a nechala si poskytnout 
od další osoby úplatek. Obviněný 
měl za úplatek nabízet, že zařídí, 
aby ve výběrovém řízení zvítězila 
konkrétní společnost. 

Vzhledem k tomu, že vedení 
města naprosto vylučuje, že by 
jakákoliv osoba byla pověřena tako-
výmto úkolem a stejně tak vylučuje 
existenci jakékoliv platné smlouvy 
uzavřené kompetentním zástupcem 
či pracovníkem města, je bezespo-
ru nutné každé tvrzení či písemné 
listiny podporující takovýto závěr 

považovat za jednání výrazně po-
škozující pověst města Chomutova. 
Vedení města se domnívá, že exis-
tuje-li listina, která je považována 
orgány činnými v trestním řízení 
za pověření obviněného podnikate-
le k jednání za město, tak se musí 
jednat o podvržený dokument, či 
listinu, kterou svým podpisem oso-
ba údajně jednající za město nebyla 
oprávněna podepsat. V tomto směru 
by se mohlo jednat případně o dal-
ší související trestný čin zneužívání 
pravomoci veřejného činitele.

Vedení města Chomutova má 
samo eminentní zájem na objas-
nění celé záležitosti, což dokazuje 
i to, že poskytlo urychleně příslušné 
dokumentace k výběrovému řízení 
policejním orgánům. 

                     (Pokračování na str. 2)

Ocenění za druhé místo v soutěži pře-
vzala minulý týden v pražské galerii 
Mánes z rukou zakladatele soutěže Ivo 
Slavíka (vlevo) tisková mluvčí Michae-
la Lehnertová.                           (foto: ČTK)

Příští Chomutovské noviny 
vycházejí 4. srpna 20044. srpna 2004

www.chomutov-mesto.cz 

Objednání na odbor doprav-
ních a správních činností

pomocí SMS, pomocí SMS, 
na číslo 736 695 600 zašlete: 

od hlp rez / pas hlp rezod hlp rez / pas hlp rez

v případě separování odpadů cho-
vat a když nechtějí jejich rodiče tří-
dit plastové lahve, raději je vezmou 
do školky, kde mají v blízkosti zaří-
zení speciální kontejnery,“ vypráví 
ze zkušeností ekonom města Jan 
Mareš. Na soutěž prozatím reagoval 
i jeden občan bydlící v ulici 17. lis-
topadu. Potrvá do konce prázdnin 
a poté bude vyhodnocena.      (mile)

• Vyzkoušejte noční safari ex-• Vyzkoušejte noční safari ex-
pres v PZOOpres v PZOO, každý Pá a So (pokud 
neprší), odjezd od recepce kempu 
Kamencového jezera ve 20.30. Jízd-
né: 70 Kč dospělí, 40 Kč děti. 
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Radní schválili záměr zřídit ve 
městě sociální byty, které by slou-
žily k potřebě pro rodiny s dětmi. 
Město doposud podobné sociální 
byty nemá a v případě, že se rodi-
na dostane do sociální tíživé situa-
ce, nemá akutní bytovou nouzi jak 
řešit. „Ve městě je sice ubytovna, 
ale v té nemůže bydlet celá rodina 
pohromadě. Museli bychom umístit 
otce rodiny do ubytovny pro muže 
a matku s dětmi zvlášť,“ upozor-
nila ředitelka Městského ústavu 
sociálních služeb Alena Tölgová. 
Podle ní by bylo vhodné zřídit dva 
byty o velikosti 2+1 a dva byty 
o velikosti 1+1, na jejich vybudová-
ní z nebytových prostor předložit 
nejpozději do konce října letošní-

ho roku projekt na Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR a získat tak 
státní dotaci na tento záměr pro 
příští rok. Z celkového nákladu ve 
výši 2,5 miliónů korun by mohla 
dotace pokrýt 50 až 70 procent. 
„Chceme tak vyřešit lidem bydlení 
na přechodnou dobu. Pobyt jedné 
rodiny by se pohyboval od třech 
do šesti měsíců, ale přistupovali 
bychom ke každému případu in-
dividuálně, například podle toho, 
jak moc by se rodina snažila 
hledat si bydlení sama,“ vyjádřila 
se starostka města Ivana Řápková. 
Pokud však město dotaci od státu 
nezíská, sociální byty budou mu-
set podle jejích slov počkat.          
                                                       (mile)

Sociální bydlení závisí na dotaci 

Rozbor hospodaření v prvním 
čtvrtletí roku 2004 schválili radní 
města. To hospodařilo v prvních 
třech měsících s více než padesátimi-
liónovým přebytkem. V příjmové čás-
ti rozpočtu se dosáhlo výsledku 261,5 
mil. Kč, což odpovídá 26,3 % příjmů 
upraveného rozpočtu. Z příjmů se 
na plnění rozpočtu nejvíce podílejí 
dotace 118,0 mil. Kč a daňové příjmy 
112,0 mil. Kč, nedaňové a kapitálové 
příjmy představují doplněk hospoda-
ření ve výši 31,5 mil. Kč. Výdajová 

část městského rozpočtu se zastavila 
na čísle 204,9 mil. korun, což před-
stavuje čerpání ve výši 18,7 procenta 
z celoroční částky. Z této částky před-
stavují běžné výdaje 203,5 mil. Kč 
a kapitálové výdaje necelých 1,5 mil. 
Kč. Město tedy ke konci března 2004 
dosáhlo zlepšeného hospodářského 
výsledku 56,6 mil Kč. „Srovnáme-li 
tento stav se skutečností prvního 
čtvrtletí loňského roku, zjistíme, že 
hospodářský výsledek města je za 
toto období více než dvojnásobný, v 
březnu loňského roku totiž činil 27,3 
mil. Kč. Hospodářský výsledek v prv-
ní polovině roku je však vždy zkres-
lený tím, že většina investičních akcí 
je zahajována až v průběhu roku. 
Podíváme-li se na samotný provozní 
rozpočet města, zjistíme, že město 
zaznamenalo provozní přebytek ve 
výši 37,9 mil. Kč, loni to bylo 18,7 
mil. Kč,“ vyjádřil se ekonom města Jan 
Mareš. Pohledávky města se vyšplhaly 
na 226 miliónů korun, ve srovnání s 
loňským rokem to je takřka o třicet 
milionů korun více. „Pohledávky ve 
výši 100 miliónů město zažalovalo 
a vymáhá je soudně,“ vysvětlil eko-
nom města.                                            (mile)

Město hospodařilo s přebytkem
Jednatřicet dopravních značek se 

zákazem stání v historickém centru 
města se nahradilo osmi značkami 
„Zóna s dopravním omezením“ a „Ko-
nec zóny s dopravním omezením,“ 
kterými je dotčené území vymezeno. 
Přehodnocení stávajícího dopravního 
značení vyplynulo ze záměru rozšířit 
zónu s dopravním omezením včetně 
zpoplatněných úseků komunikace. 
Zákazy, příkazy a omezení budou 
pro řidiče platit opravdu v celé loka-
litě, dokud nebudou u výjezdu další 
značkou zrušeny. Policisté budou 
během července ještě k řidičům sho-
vívaví, pak teprve začnou prohřešky 
postihovat. „Demontované značky 
budou postupně použity v jiných 
místech ve městě,“ potvrdil mís-
tostarosta Jan Řehák.                     (mile) 

Nové dopravní značení

Mohli by školákům před prázdninami 
jen podat ruku, ale domnívají se, že je 
to málo. Proto i letos uspořádali učite-
lé 12. ZŠ v Heyrovského ulici tradiční 
akci, kterou je „pasování prvňáčků“ 
a předání žezla těm nejmladším. 
„Podle psychologie je dokázáno, že 
v první třídě dítě získá nejvíce do-
vedností a návyků a už nikdy později 
není ten skok tak veliký jako právě 
u prvňáčků. Proto se jim snažíme 
krok do 2. třídy zpříjemnit, aby měly 
po letech na co vzpomínat,“ vyjádřil 
se k akci ředitel školy Miloš Zelenka. 
Malé děti se při akci cítily přece jen 
trochu dospělejší a deváťáci s úsmě-
vem tvrdili, že základní škola byla pro 
něj jen takovým rozjezdem do života. 
A když jejich třídní učitel Josef Griml 
zazvonil velkým kovovým zvonkem, 
bylo zřejmé, že každého z nich po 
prázdninách čeká zase něco nového. 
Na snímku pasuje prvňáčky na velké 
školáky Jan Káňa. Děti odcházely na 
prázdniny navíc s pěknými batikova-
nými tričky, které jim věnovaly jejich 
třídní učitelky.             (text a foto: mile)

Předali pomyslné žezlo těm nejmladším 

Na posledním červnovém setkání 
s občany města zazněla prosba od 
občanů, co se bude dělat s přemno-
ženými kočkami ve městě. 

Jak uvedla přítomná paní Kateřina 
Ordošová, do jejich ulice dokonce ně-
kdo položil lehkovážně kvůli kočkám 
jed a je nyní nutné hlídat děti, které 
si zde hrají. Vzhledem k tomu, že 
v Chomutově, ani v okolních městech 
není kočičí útulek, je kastrace tou-
lavých koček jedinou možností, jak 
regulovat jejich počet. Kočky nejsou 
bohužel nijak registrovány a tak na 
rozdíl od psa, který má být vybaven 
známkou, je téměř nemožné zjistit je-

jich majitele. Provoz zmíněného útul-
ku je velmi nákladný a na rozdíl od 
psa si kočky na nového majitele těž-
ko zvykají a tak převážně zůstávají 
v útulcích nastálo. „Odbor správy ma-
jetku města každoročně proplácí vete-
rinárním lékařům kastraci koček, vět-
šinou těch, na které občané upozorní, 
že nemají majitele. Tímto způsobem 
se v minulosti zreguloval například 
počet koček před Střediskem knihov-
nických a kulturních služeb, kde jich 
jedno období bylo dokonce sedmnáct,“ 
vyjádřila se zaměstnankyně odboru 
Ilona Spoustová. V praxi to znamená, 
že v případě oznámení místa výskytu 
toulavých koček je po místním šet-
ření pracovníka zmíněného odboru 
veterinárním lékařem instalována 
klec, do které je kočka odchycena, vy-
kastrována a při té příležitosti rovněž 
ošetřena. V případě závažné nemoci, 
či zranění i utracena. „Každoročně je 
takto ošetřeno zhruba 5 koček. Jed-
ná se převážně o jednotlivé případy. 
V současné době řešíme problém ko-
ček ve Fügnerově ulici, kde je situace 
obdobná jako u SKKS a je tu velký po-
čet zvířat na jednom místě. Při odchy-
tu je vždy nutná spolupráce s občany 
bydlícími v dané lokalitě,“ zmínila 
se Spoustová. V případě přemnožení 
koček jsou však na vině především 
jejich nezodpovědní majitelé, kteří se 
nedokáží postarat o všechna koťata 
a nebo kočku jednoduše vyhodí. Je pro-
to vhodné, aby majitelé koček a kocou-
rů svá zvířata, pokud nejsou chovná, 
nechali sami vykastrovat a také když 
se rozhodnou si pořídit kočku, aby 
zvážili, že je to zodpovědná záležitost 
a ne pouze chvilková zábava.    (mile)

Trápí je problém přemnožení koček

V červenci se vzhledem k do-V červenci se vzhledem k do-
voleným brífink s občany nekoná, voleným brífink s občany nekoná, 
další je naplánován na poslední další je naplánován na poslední 
čtvrtek v srpnu od 16.00 hodin. čtvrtek v srpnu od 16.00 hodin. 

Chomutov bude ve dnech od 
9. do 14. července hostitelem 
Filmového léta 2004. Akce, kte-
rou pořádá Kinematograf bratří 
Čadíků, což je společnost provo-
zující pojízdná kina po celé České 
republice, má charitativní účely. 
Pomocí ní se jen za loňský rok 
podařilo získat na konto projektu 
„Archa Chantal“ více než 750 000 
korun. Na chomutovském náměstí 
1. máje bude ve zmíněných dnech 
promítací maringotka, kde můžete 
na promítacím plátně o rozměrech 
10x4,5 metrů shlédnout řadu zají-
mavých filmů.                              (mile) 

(Dokončení ze str. 1)
Porota hodnotila Chomutovské no-

viny nejen podle celkové úrovně, ale 
i po grafické a textové stránce jako 
dobré informační médium. Celkově 
vyvolávají podle ní dojem klasických 
a dobře přehledných novin. Podávají 
kvalitní a dobře zpracované informace 
o dění na Chomutovsku. Jak vyplývá 
z hodnocení, texty jsou profesionál-
ně zpracované a správně členěné. 
Vhodné je rovněž umístění inzerce, 
grafika přehledná a vyvážená. Menší 
závadu naopak porota shledala ve 
druhu písma a v poněkud archaickém 
logu novin. „Ocenění mě těší, před 
více jak šesti lety jsem na radnici 
s těmito novinami přišla a začala na 

Radniční noviny na druhé příčce
nich pracovat. Toto hodnocení mě 
posunulo v mé práci zase někam dál. 
Vzhledem k tomu, že jsem uvažovala 
v dohledné době některé věci v novi-
nách trochu pozměnit, mám alespoň 
motivaci uvažovat i o novém logu,“ 
prozradila tisková mluvčí radnice. 
Před Chomutovskými novinami se 
umístily Rumburské noviny, třetí cenu 
získala Ostravská radnice.             (mile)

Na rostoucí nebezpečí drog upozor-
nili v závěru minulého měsíce účast-
níci druhého ročníku cykloběhu Za 
Českou republiku bez drog, kteří ušli 
nebo ujeli na kole v rámci dvoutýden-
ní kampaně více jak 1 600 kilometrů. 

Rodiče mnohdy neví, jak s dětmi o drogách mluvit

Sportem tak v ulicích čtyřiapadesáti 
měst chtěli nenásilnou formou lidem 
vzkázat, že drogy jsou nebezpečím 
pro každého. Na zhruba tisícovku dětí 
čekaly odborné přednášky. „Právě na 
základních školách se dnes drogy už 

objevují, některé děti jsou dokonce 
samotnými dealery. Rodiče mnohdy 
ani neumí na téma drogy se svými 
dětmi mluvit, protože nic podobného 
v mládí sami nezažili. Zákazy ale 
nic nevyřeší, nejlepší je proto předat 
mladistvým včas potřebné informace 
a záleží na nich, jak s nimi naloží,“ 
informoval o důležitosti akce jeden 
z běžců Vlastimil Špalek a dodal, že 
účastníci akce předají Prohlášení měst 
a obcí bez drog politikům do Senátu 
a Poslanecké sněmovny. Jak se zmí-
nila starostka města Ivana Řápková, 
napřesrok by se dala akce uskutečnit 
nejen na půdě radnice, ale i na některé 
ze škol nebo ve zdejším divadle, kde 
by se dětem nabídla odborná před-
náška. „Také bychom mohli uskutečnit 
kampaň přímo v ulicích města, napří-
klad že by se právě děti zúčastnily 
společně s účastníky kampaně běhu 
do našeho města, aby akce oslovila 
ještě více lidí,“ prohlásila starostka 
Řápková.                         (text a foto: mile)

Novou výtahovou plošinu pro postižené žáky nechá v základní škole na 
Březenecké vybudovat zdejší radnice. Zastupitelé se přiklonili k názoru, že 
je podobné zařízení ve škole nutné, jelikož stávající výtah vystavěný před 
osmi lety jezdí pouze do prvního patra školy a do druhého poschodí je 
nutné děti na vozíčku dopravit pomocí takzvaného schodolezu. Mezi je-
denácti tělesně postiženými dětmi jsou navíc převážně ty, které chodí na 
druhý stupeň a využívají učebny právě ve druhém patře. Instalace nové 
plošiny, která by se měla uskutečnit o prázdninách, vyjde na více jak jeden 
milión korun. Polovinu částky zaplatí radnice, na čtvrtinu přispěje sponzor. 
„Peníze na plošinu použijeme z rezervního fondu,“ informovala starost-
ka Ivana Řápková.                                                                                                           (mile)

(Dokončení ze str. 1)
Vzhledem k tomu, že se jedná 

o články poškozující dobré jmé-
no Města Chomutova, připojila se 
chomutovská radnice 25. června 
letošního roku k trestnímu stíhání 
zmíněného podnikatele. Přesto, že 

jméno podnikatele není chomu-
tovské radnici známo, tato situace 
tak jako tak výrazným způsobem 
poškodila a znevážila práci celého 
městského úřadu.

                                       Ivana Řápková
         starostka Města Chomutova.

Opět bylo poškozeno dobré jméno...

Co zaznělo na červnovém na brífinku
Běžce přivítala na radnici starostka města Ivana Řápková.




