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Zářijová schůzka subjektů po-
dílejících se na dodávkách tepla 
zřejmě nebyla poslední. Zúčastnili 
se jí představitelé Chomutova, 
Jirkova, Kadaně a Klášterce nad 
Ohří, zástupci výrobce tepla 
(ČEZ, a.s.), jeho dodavatele (Uni-
ted Energy, a.s.) a organizací, jež 
tepelné hospodářství v uvedených 
městech provozují. Cílem setkání 
bylo zhodnocení kroků k mini-
malizaci výpadků dodávek tepla 
v nadcházející topné sezoně. 
Z jednání vyšel materiál, v němž 
se zúčastnění zavazují k úzké 

spolupráci zejména ve výměně 
informací s tím, že dodavatel tep-
la přijde s nabídkou konkrétnější 
spolupráce. Ta však starostku 
Chomutova Ivanu Řápkovou příliš 
nenadchla. Ředitel UE, a.s., Libor 
Zapletal jí totiž sdělil, že materiál, 
který vznikl po předchozí schůzce, 
považuje za nevyvážený a formu-
lačně nepřesný, proto ho odkládá 
a nemá v úmyslu se k němu vracet, 
i když se dalšímu jednání nebrání. 
Materiál vypracovali podle starost-
ky špičkoví odborníci. „Měl to být 
podklad pro další vyjednávání, jež 

má upravit větší odpovědnost 
jednotlivých dodavatelů. Naším 
společným cílem je spokojenost 
zákazníků, bohužel vloni došlo 
k problémům, které vrhají na 
všechny zúčastněné, na některé 
neoprávněně, nepříznivé světlo,“ 
řekla Řápková. „Registrujeme 
alarmující signály - žádosti 
o odpojování z centrálního 
zásobování tepla a přecházení 
na jiný způsob vytápění. Je to 
začarovaný kruh: čím méně od-
běratelů, tím dražší bude teplo 
pro ostatní, takže budou ubý-
vat další - a tak pořád dokola. 
O nápravu situace se musí sna-
žit všichni zainteresovaní.“

Dopis ředitele United Ener-
gy, a.s., považuje starostka za 
příliš obecný a proto by mělo 
podle ní co nejdříve následo-
vat další jednání. „Lidé mají 
po loňských zkušenostech po-
chopitelné obavy. My jsme se 
snažili dojít ke konkrétním zá-
věrům, abychom mohli občany 
informovat a uklidnit,“ zdůraz-
nila Řápková. „Teď je řada na 
našich partnerech, společnosti 
United Energy. Její zástupci 
nicméně na posledním společ-
ném jednání oznámili značné 
investice do horkovodů a další 
techniky, podle nich není nutné 
se topné sezony obávat. To po-
soudí občané sami, ale pokud 
by se snad některé obavy napl-
nily, doufám, že si uvědomí, že 
všechny čtyři radnice se inten-
zivně snažily vyjednávat, aby 
zima proběhla bez problémů.“  
                                                   (lm)
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Kdysi velmi pěkný park v Libu-
šině ulici u budovy bývalé poli-
kliniky se možná po letech dočká 
radikální změny. Město chce totiž 
rekonstrukci parku zařadit mezi 
projekty, na které je možné vyu-
žít program INTERREG IIIA. Aby 
mohl být projekt podán, musí 
do něj být zapojen i přeshranič-
ní partner. Tuto podmínku může 
Chomutov snadno splnit, jelikož 
je několik let jeho partnerským 
městem Annaberg-Buchholz. Obě 
města pořádají vzájemné výměnné 
kulturní, sportovní a společenské 
akce. Na obnovu parku, která si 
vyžádá více než 5 milionů korun, 
zpracoval před třemi lety ateliér 
AGN z Ústí nad Labem a zahradní 
architektka  Anna Grünerová pro-
jekt. Chomutovská radnice tehdy 
vydala stavební povolení a snažila 
se získat dotaci na obnovu této 
lokality, avšak bezúspěšně. 

                    (Pokračování na str. 5)

Park u soudu by vkusně zakončil památkovou zónu

Park za budovou soudu a chudobinec, dnes sídlo policie v Libušině uli-
ci, se objevili rovněž na souboru starých pohlednic, které město vydalo 
k nadcházejícímu výročí v roce 2005. 

Také společenství vlastníků jednotek se letos rozhodlo soutěžit. Jedné ze 
soutěžících Ingrid Maškové (vlevo) předala starostka města Ivana Řápková 
spolu s radním Jindřichem Stádníkem diplom a kytičku.            (foto: mile)

Před více než rokem vstoupili 
do Dopravního podniku měst Cho-
mutova a Jirkova, a.s., manažeři 
z pražské společnosti Newton Ma-
nagement, aby nastartovali proces 
restrukturalizace podniku. 

Jaká je bilance jejich práce 
po dvanácti měsících, prozra-
dil Luděk Erben, který zastává 
v dopravním podniku během re-
strukturalizace pozici ředitele. 
„Když jsme sem přišli, zjistili 

jsme ze srovnání s desítkami 
jiných dopravních podniků, že 
tento je podle úrovně odměňová-
ní na druhém nebo třetím místě 
v republice,“ uvedl Erben. „Proto 
zcela přirozeně dlouhodobě chy-
běly zdroje na obnovu vozového 
parku. Přes pochopitelný odpor 
lidí jsme tento nepoměr poněkud 
narovnali a to nám umožnilo 
přikročit k modernizaci doprav-
ních prostředků i ostatní techni-

Vnímání změn přešlo z oblasti emocí do oblasti čísel
ky.“ Nákladová oblast je jedním 
z nejvýznamnějších zdrojů kaž-
doročních trvalých úspor. Dalším 
významným zdrojem úspor byla 
optimalizace opravárenských pro-
cesů.           (Pokračování na str. 2)

Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže zrušil veřejnou obchodní 
soutěž na pronájem společnosti 
Teplo Chomutov s.r.o. Z právního 
rozkladu tohoto rozhodnutí, které 
si město Chomutov jakožto majitel 
společnosti nechalo vypracovat, 
přitom vyplývá, že nebylo nutné 
takovou soutěž vůbec vyhlašovat.

„Máme k tomuto stanovisku vý-
hrady a nesouhlasíme s ním,“ pro-
hlásila starostka Chomutova Ivana 
Řápková. „Přesto ho budeme re-
spektovat. Spor o jeho správnost 
by byl příliš zdlouhavý. Situace ve 
společnosti Teplo nás však vede 
k upřednostnění bezodkladného 
řešení. To nám paradoxně umož-
ňuje rozhodnutí Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže. Mimo 
jiné totiž konstatuje, že obec, 
která nabízí svůj majetek do pro-
nájmu, veřejnou obchodní soutěž 
vypisovat nemusí, stačí mnohem 
jednodušší poptávkové řízení. 
Právě to město udělá, celý proces 
tak proběhne mnohem jednoduše-
ji a rychleji.“                              (lm)

O nájemci rozhodne
poptávkové řízení

Radnice žádá o zmírnění
tvrdosti rozhodnutí

Pozvání na radnici, finanční 
ohodnocení, diplom s fotografií a k 
tomu všemu čerstvá růžička. To byla 
odměna pro třiadvacet oceněných 
v soutěži O nejkrásnější květinovou 
výzdobu a zároveň O nejzanedba-
nější místo ve městě. Druhý ročník 
„květinové“ soutěže její iniciátorka 
Eva Veselá z odboru majetku města 
letos rozšířila o další nové kategorie, 
mezi nimiž nechybělo ani soutěže-
ní o nejhezčí veřejné prostranství. 
Do soutěže se přihlásila dokonce 
dvě společenství vlastníků jednotek 
z Václavské a Kundratické ulice. 
Zapojilo se celkem čtyřiačtyřicet 
Chomutováků a jako loni byl nej-
větší zájem o „květinové zápolení“ 
na balkonech. Možná právě proto 
v této kategorii udělila porota složená 
ze členů komise z odboru životního 
prostředí hned šest cen. Nejhezčí 
balkon z loňska obhájila Marie Mar-
vanová z experimentu na Březenecké, 
soutěžilo dokonce i sedm mužů.

„Převislé muškáty, převážně jen 
červené barvy, máme tak do konce 
prosince, rozhodně nám vydrží do 
Mikuláše,“ netají se svým květinář-
ským uměním manželé Paluskovi 
z Kyjické ulice. „Je to i manželova 

O nejhezčí okna soutěžili tentokrát i muži

práce, vyrábí mi truhlíky a mřížky 
pod kytičky. Květiny však neusklad-
ňuji, každý rok kupuji nové. Je 
pravdou, že kvůli muškátům bych 

nemohla jet ani na dovolenou, mu-
sím opravdu hnojit a zalévat každý 
den,“ prozradila na sebe Hana Palus-
ková.                (Pokračování na str. 2)

Vážení spoluobčané, doba, kdy tak-
zvaně vše patřilo všem, je již naštěstí 
dávno za námi a mnozí z nás si na 
ni už ani nevzpomenou. Dnes se však 
někteří chovají naopak jakoby některé 
věci nikomu nepatřily. Dají se mezi ně 
počítat i veřejná prostranství ve měs-
tě, hlavně na našich sídlištích. Měly by 
se o ně starat technické služby, ale ty 
někdy ani nestačí odklízet všechny ty 
odpadky, které se tu povalují. Někte-
ří naši spoluobčané si totiž zřejmě 
libují v nepořádku a vyhazují svou 
špínu na odiv všem ostatním. O to 
chvályhodnější a příkladný je přístup 
těch, kteří nečekají na to, až město 
najde prostředky a pracovní síly na 
zvelebování prostředí mezi paneláky 
a sami se pouštějí do sázení stromků 
a budování trávníků a záhonů kolem 
svých domů. A hlavně se pak o tyto 
oázy pečlivě starají. Naštěstí je tako-
vých lidí dost a stále přibývají, jak 
dokázaly výsledky nedávno skončené 
soutěže o nejhezčí veřejné prostran-
ství. Jsem přesvědčena, že tito báječní 
lidé zkrášlují své životní prostředí 
nejen proto, že mají rádi kytičky, ale 
i proto, že dnes již většina z nich 
žije ve vlastních bytech ve společen-
stvích vlastníků. A proto jim ani není 
lhostejné, jak okolí toho jejich domu 
vypadá. A to je správný občanský 
přístup. Nečekat jen na cizí pomoc 
a péči, ale sami se pouštět do věcí, 
které mohou činit náš život krásněj-
ším. Jsem takovým lidem moc vděčná 
a přála bych si, aby nás takových jen 
přibývalo. Hezké dny Vám přeje Vaše 
Ivana Řápková

Pejskaři zaplatí nyní trojnásobek 
Všem dlužníkům, kteří neza-

platili za psa, vyměřil odbor 
ekonomiky platební výměr. Ten 
jim navýšil  původní poplatek na 
trojnásobek. Z celkového počtu 
4 838 evidovaných chovatelů se 
jedná o 190 lidí, kterým město 
vyměřilo penále 432 tisíc korun. 
Každý, kdo z jakéhokoliv důvodu 

nezaplatil poplatek včas v termínu 
splatnosti, měl možnost jej dopla-
tit v následujících  třech měsících. 
Navíc po splatnosti byli všichni 
dlužníci ze strany města vyzváni 
výzvou k poplatkové povinnosti 
a obdrželi zároveň poštovní pou-
kázku.

                 (Pokračování na str. 2)

Třicetimilionovou dotaci, kterou 
město Chomutov investovalo do re-
konstrukce domu s pečovatelskou 
službou Merkur, mělo vrátit státu. 
Ministr financí svým rozhodnutím 
z konce září tuto částku snížil na 
třetinu. Starostka Chomutova Ivana 
Řápková ihned po obdržení jeho 
dopisu vydala pokyn k úhradě 
deseti milionů, zároveň se obrátila 
na ministra s žádostí o zmírnění 
jeho tvrdosti. Součástí rozhodnutí 
je totiž i vyměření penále ve výši 
15 milionů korun.

                    (Pokračování na str. 2) 

Objednání na odbor dopravních
a správních činností

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

od hlp rez / pas hlp rezod hlp rez / pas hlp rez
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V dnešní době a v našem civi-
lizačním prostoru je existence ná-
rodního státu neoddiskutovatelným 
faktem. Otázkou ale zůstává, jakou 
roli tento stát bude hrát v našich 
životech. Byl bych rád, kdyby mě 
dokázal ochránit před zloději nebo 
vetřelci z vesmíru, kdyby mi zajis-
til nové silnice a železniční tratě 
a případně podporu ve chvíli, kdy 
bych se ocitl v životní situaci, kte-
rou při nejlepší vůli neumím řešit. 
A to je asi tak všechno. Jenže stát, ve 
kterém dnes žijeme, je přesvědčen, 
že jsme my všichni chudáčky, kteří 
si nedovedou poradit s vlastním 

Vnímání změn přešlo z oblasti emocí do oblasti čísel

Během září zahájila většina vy-
sokých škol výuku. Do poslucháren 
zasedli noví studenti, mezi nimiž 
je i řada absolventů středních škol 
v Chomutově. Zajímalo nás proto, jak 
si vedli při přijímacích zkouškách na 
jednotlivých školách. Například ab-

solventi ze státního chomutovského 
gymnázia na Mostecké ulici začali stu-
dovat na právnických, lékařských, far-
maceutických, přírodovědných, ekono-
mických, technických, pedagogických 
i dalších fakultách. Ze 118 letošních 
maturantů se rozhodlo pokračovat 
dál ve studiu na vysoké škole 112 
studentů. Z nich bylo na vysoké ško-
ly přijato 101, což je úspěšnost více 
než 90 procent. Třináct studentů 
nebylo u přijímaček na vysoké školy 
úspěšných nebo nechtělo ve vysoko-
školském studiu pokračovat a jsou 
nyní na vyšších odborných školách, 
5 studentů si našlo zaměstnání. 
„Letošní úspěšnost nás těší, zároveň 
koresponduje s kvalitními maturi-
tami. Ze sto osmnácti maturantů 
prospělo čtyřicet devět studentů 
s vyznamenáním a jen jeden musel 
v září vykonat opravnou zkoušku. 
Naše škola tak plní jeden ze svých 
úkolů, jímž je příprava studentů 
k dalšímu studiu na vysoké škole,“ 
vyjádřil se zástupce ředitele Jan 
Micka. Na Soukromém gymnáziu 
letos odmaturovalo 35 studentů, 
z nichž se 26 dostalo na vysokou 
školu, zaměřenou převážně na pří-
rodní a technické směry.

                          (Pokračování na str. 4)

Chomutovští absolventi uspěli na vysokých školách

(Dokončení ze str. 1)
„Zapomněl-li někdo zaplatit i po 

tomto upozornění, má smůlu. Každý 
musí na své povinnosti pamatovat. 
Nyní evidujeme žádosti o prominutí 
penále, v žádném případě však nelze 
uznat opomenutí či špatnou finanční 
situaci. Jediné, co můžeme uznat, je 
doložená hospitalizace poplatníka 
nebo jeho prokazatelný dlouhodo-
bý pobyt mimo republiku. V těchto 
případech penalizaci částečně nebo 
zcela odpouštíme,“ vyjádřil se eko-
nom města Jan Mareš.                 (mile)

Pejskaři zaplatí 
nyní trojnásobek 

Volby do zastupitelstva Ústeckého 
kraje se konají v pátek 5. 11. od 14 
do 22 hodin a v sobotu 6. 11. od 
8 do 14 hodin. Právo volit má občan 
České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let a je přihlášen k trvalému pobytu 
v obci, jež náleží do územního obvodu 
kraje. Volič prokáže totožnost a státní 
občanství ČR platným občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem České 
republiky. Neprokáže-li uvedené sku-
tečnosti stanovenými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno. „Upozorňu-
jeme voliče okrsku č. 32 a č. 33, kteří 
dříve volili na 6. ZŠ Kamenná, že tato 
škola byla zrušena a proto budou voliči 
z těchto okrsků volit na 29. MŠ Pohád-
ka na Školní pěšině 5212,“ informovala 
vedoucí oddělení správních činností 
Věra Krupičková.                                   (mile)

Změna okrsků u voleb Stát jako podivný Jánošík - 
schopným bere a neschopným dává

(Dokončení ze str. 1)
Zatímco první květinová sou-

těž motivovala Chomutováky ke 
zkrášlení svého okolí, ta druhá 
s názvem O nejzanedbanější mís-
to naopak varovala, jak to může 
dopadnout v některých lokalitách 
města, kde budou lidé neteční ke 
svému okolí. A tak musela sta-
rostka Ivana Řápková pro změnu 
rozdat těmto soutěžícím „ošklivé 
diplomy.“ Místo květinového okna 
tu totiž nechyběla fotografie za-
nedbaného místa, na které lidé 
upozornili. Nejvíce kritizovanými 
místy se stalo sídliště Písečná, 
lokalita u Flory, lesíky kolem síd-
lišť, lesík u železáren na Spořické, 
Bezručovo údolí a jeho okolí. „Na 
spoustu nepořádku jste upozor-
nili právem. Hodně nepořádku 
se do dnešního dne uklidilo, 
u některých však stále jednáme 
s vlastníky pozemků. Když ale 
nějaké takové místo zase najde-
te, zavolejte nám na radnici. Nad 
některými lokalitami si vezmou 
patronát i zdejší školy. Když děti 
na procházkách zjistí, že je tu 
opět nepořádek, také nám zavola-
jí a my to necháme uklidit,“ pro-
zradila starostka Ivana Řápková. 
Přítomný radní Jindřich Stádník 
všem Chomutovákům popřál, aby 

(Dokončení ze str. 1)
Dnes je oprava jednoho vozidla asi 

o čtvrt milionu levnější, přičemž kvali-
ta práce je mnohem vyšší. To přineslo 
úsporů tří autobusů. Optimalizace 

linek MHD ušetřila další dva autobu-
sy. „Nový vůz stojí tři miliony, takže 
bezprostředně jsme docílili úspory 
patnácti milionů korun,“ připomněl 
L. Erben a poté zdůraznil význam lid-
ských zdrojů. „Pozitivní byl poznatek, 
že technické znalosti zaměstnanců 
jsou na dobré úrovni, ale v oblasti 
právní, obchodní, ekonomické, finanč-
ní a manažerské to bylo tristní. Přitom 
se podařilo zavést všechny změny se 
stávajícím personálem, to znamená, že 
ti lidé jsou schopní a potenciál jim ne-
schází, jen je předchozí management 
nedokázal využít.“

Erben zmínil i další aspekty, jako 
například sestěhování podniku ze 
dvou objektů do jednoho nebo zvýše-
ní tržeb. Připomněl také, že proces re-
strukturalizace, který jeho společnost 
Chomutovu a Jirkovu nabídla, se zpo-
čátku setkával s nedůvěrou a skepsí. 

„Dnes, po více než roce lze s trochou 
nadsázky říct, že vnímání tohoto pro-
cesu se přesunulo z oblasti pocitů do 
oblasti čísel. I bývalí skeptici uznávají, 
že ekonomické ozdravování dopravní-
ho podniku probíhá úspěšně. Navíc, 
a to považuji za velmi podstatné, 
bez zhoršení kvality služeb, jež pod-
nik poskytuje veřejnosti. Vloni, letos 
i v příštích letech počítáme s vyrov-
naným hospodářským výsledkem bez 
toho, abychom požadovali navýšení 
dotací od akcionářů. V tomto roce 
předpokládáme úsporu dvanácti mi-
lionů korun.“ 

Podle starostky Chomutova Ivany 
Řápkové mohl být ozdravný proces 
mohl být nastartován mnohem dřív, 
protože materiál na restrukturali-
zaci podniku byl vypracován už 
před čtyřmi lety, ale jeho tehdejší 
vedení ho prostě ignorovalo. „Proto 
jsme se rozhodli angažovat experty 

Na snímku vlevo technický ředitel 
DPChJ Pavel Pucholt se starostkou 
Ivanou Řápkovou a radním Jindři-
chem Stádníkem                      (foto: lm)

O trestní odpovědnosti a šikaně 
si povídali strážníci městské poli-
cie s dětmi z 8. a 9. tříd Zvláštní 
školy na Březenecké ulici ve věku 
od 14 do 17 let. Akce, která  ob-
sahuje zároveň  přednášky o sexu, 
drogách a dopravních znalostech, 
je součástí projektu Prevence 
kriminality, na který město sice 
nedostalo požadovanou dotaci od 
ministerstva vnitra, ale přesto jej 
uskutečnilo na své náklady. 

V době, kdy série dětských vražd 
v republice nastolila otázku snížení 
trestní zodpovědnosti pod patnáct 
let, je tato akce bezesporu příno-
sem. Velitel strážníků s územní 
zodpovědností Petr Zálešák proto 
dětem vysvětloval, jaký je rozdíl 
mezi trestným činem a přestup-
kem a zdůraznil, že ti, kterým je 
už patnáct let, budou za své skutky 
trestně odpovědní a odpovědnosti 
se nevyhnou ani jejich rodiče. Na 
konkrétních případech vysvětlo-
val, co se může dětem stát, když 
budou znečišťovat prostředí, krást 
v obchodech nebo šikanovat své 
spolužáky. Děti se na oplátku 
otevřeně ptaly na situace, které 
samy ve svém okolí zaznamenaly 
a mnohdy zažily na vlastní kůži. 
Zajímalo je, co udělají městští 
strážníci, když uvidí patnáctiletého 
chlapce s lahví alkoholu či cigare-

tou na ulici, hrát automaty nebo 
řídit auto. „V každé třídě máme 
minimálně dvě děti, které mají 
zkušenosti s pácháním trestné 
činnosti, dokonce tu máme hocha, 
který byl ve vazbě, poté ve výchov-
ném ústavu a nyní si musí dokončit 

Strážníci zaujali žáky zvláštní školy zejména ukázkami donucovacích technik

Děti se seznámily s trestní odpovědností, která je čeká

První snímek zachytil názornou ukázku P. Zálešáka a Jana Friedla při zadr-
žení pachatele. Na druhém snímku si žák Lukáš Bulva tak bedlivě prohlížel 
policejní pouta, že je pak nemohl ze zápěstí sundat.                    (foto: mile)

povinnou školní docházku,“ netajila 
se ředitelka školy Jana Mišková.

Děti očividně ožily, když jim 
strážníci ukázali některé donuco-
vací techniky, které musí policisté 
použít v případě, že zadržený kla-
de odpor.                                      (mile)

O nejhezčí okna soutěžili tentokrát i muži
v soutěži pokračovali i napřesrok 
a nezatrpkli v případě, že jim 
kytičky nebudou růst nebo jim je 
někdo poničí. „Jsme rádi, že nám 
zkrášlujete město,“ dodal radní. 

A jaké jsou výsledky celé sou-A jaké jsou výsledky celé sou-
těže?těže?

Okno: 1. místo Okno: 1. místo Marie Niklová, 
Kamenná 5120, 2. 2. Milena Švorcová, 
Rokycanova 1664 3.3. Dana Háková, 
Mýtná 10 a Marie Chaloupková, 
Mýtná 12. Balkon: 1. místo Balkon: 1. místo Marie 
Marvanová, Kundratická 4596, 
2.2. Světlana Smetanová, Václav-
ská 4050, 3.3. Jiřina Dosedlová, 
5. května 3712, 4.4. Lenka Hynešová, 
Hutnická 5291, Oldřich Matějka, 
Kamenný vrch 5273, Jaroslava Bar-
táková, Václavská 4055. Kombina-Kombina-
ce balkonu a okna: 1. místo ce balkonu a okna: 1. místo Hana 
a Petr Paluskovi, Kyjická 4636, 
2. 2. Jana Kopecká, Dřínovská 4556. 
Rodinný dům: 1. místo Rodinný dům: 1. místo Jana Zdrá-
halová, Sládkova 3214/1, 2.2. Renata 
Potrebuješová, Zborovská 3086, 
3. 3. Karel Mrázek, Dobrovského 3227. 
Veřejné prostranství: udělena čtyři Veřejné prostranství: udělena čtyři 
3. místa: 3. místa: Maria Schwarzová, Stav-
bařská 4518, Blanka Kubantová, 
Svahová 4960, Společenství vlast-
níků jednotek ul. Václavská 4048-
4050, Společenství vlastníků jed-
notek Kundratická 4596. Vítězové 
soutěže O nejzanedbanější místo: O nejzanedbanější místo: 

1. místo: 1. místo: Stanislava Chmelíková, 
Písečná 5069 a Božena Macháč-
ková, Pod Břízami 5242, 2.2. Milan 
Bašek, Růžová 5219, 3. 3. František 
Ptáček, U Větrného mlýna 1596.    
                                                       (mile)

Lákavé nabídky neplatit tentokrát v 
Podkrušnohorském zooparku využilo 
155 lidí, kteří vlastní zvířecí jméno. 
Z celkového počtu 2 300 návštěvní-
ků právě oni měli na svátek zvířat 
do zooparku vstup zdarma. A tak se 
tu sešlo například deset Jelenů, osm 
Slavíků, sedm Bažantů nebo pět Ptáč-
ků. Nechyběla také jména jako Sluka, 
Straka, Humr, Beránek, Sejček či Šváb 
nebo Hrdlička a Kukačka. A právě na 
svátek sv. Františka z Assisi, pokor-
ného služebníka nemocných a patro-
na všech zvířat, se v chomutovském 
zooparku křtí narozená mláďata. 
Libanonský fotograf Khalil Baalbaki 
dal samičce ženetky jméno Malak, 
což prý v arabštině znamená anděl, 
moderátorka Michaela Dolinová zase 
samečkovi jméno Fredík. Hříbě pl-
nokrevníka si vysloužilo od Wabiho 
Daňka jméno Nastěnka, Vladimír 
Čech pojmenoval orla stepního podle 
svého syna Matěj.                              (mile)

Známé osobnosti 
pokřtily mláďata

Nástupem inverzního charakte-
ru počasí se opět občané budou 
více zajímat, co dýchají. Informa-
ce o znečištění ovzduší získáte 
na tel. čísle 14 110 pod číslem 
6 nebo lze využívat bezplatnou 
linku 800 195 342.

U příležitosti 86. výročí vzniku Československé republiky pořádá ve 
středu 27. října Československá obec legionářská v Chomutově, Český 
svaz bojovníků za svobodu, město Chomutov a Středisko knihovnic-
kých a kulturních služeb slavnostní shromáždění v prostorách SKKS na 
Palackého ulici. Akce vyvrcholí pokládáním květin k soše zakladatele 
Československé republiky Tomáše G. Masaryka 28. října ve 12.00 hodin 
na Masarykově náměstí vedle Střední průmyslové školy v Chomutově. 
Pořadatelé zvou na akci také širokou veřejnost našeho města. (ěks)

O úklid psích exkrementů 
v určitých lokalitách města se po-
stará chomutovská firma, se kterou  
technické služby uzavřely do konce 
letošního roku smlouvu. Její za-
městnanci se zaměří prozatím  na 
sídliště Březenecká, Kamenná, Za-
hradní a Písečná, tedy na místa, kde 
si občané na psí exkrementy nejvíce 
stěžují. „Neznamená to však, že lidé 
přestanou po svých psech uklízet. 
Chceme touto cestou docílit většího 
pořádku na travnatých plochách. 

V prosinci celou akci vyhodnotíme 
a když se osvědčí, uplatníme ji 
i v ostatních lokalitách města,“ vy-
jádřila se Ilona Spoustová z odboru 
majetku města. Do zmíněného úkli-
du investuje radnice měsíčně nece-
lých 38 tisíc korun. Nadále platí, že 
si mohou majitelé psů vyzvednout 
na městském úřadě na Zborovské 
ulici papírové sáčky s lopatičkou na 
psí exkrementy. Služba je poskyto-
vána zdarma a občané města ji stále 
více využívají.                                   (mile) 

(Dokončení ze str. 1) 
„Povinnost uhradit vyměřenou 

částku v celé výši by byla význam-
ným zásahem do ekonomiky města 
s krajně nepříznivými důsledky pro 
jeho rozpočet, zejména pro část za-
bývající se sociální oblastí,“ uvedla 
starostka. „Toto tvrdé rozhodnutí by 
mělo dopad na všechny občany měs-
ta.“ I. Řápková vyjádřila naději, že 

v době, kdy ostatní obce úspěšně žá-
dají o oddlužení, vyjde ministerstvo 
financí vstříc i Chomutovu, tím spíš, 
že v tomto případě nejde o důsle-
dek neuváženého hospodaření jako 
v případě zadlužených obcí. „Účelu 
státní dotace, jíž se problém týká, 
bylo podle stanoviska ministerstva 
pro místní rozvoj beze zbytku dosa-
ženo,“ zdůraznila.                             (lm)

Radnice žádá o zmírnění tvrdosti rozhodnutí

ze společnosti Newton Management. 
Přestože toto rozhodnutí bylo zpo-
chybňováno a někteří naši kritici 
dokonce nahlas spekulovali o roz-
krádání dopravního podniku, uvede-
ná čísla dokazují, že bylo správné,“ 
konstatuje starostka.

Také radní Jindřich Stádník je spo-
kojen, ale vzpomněl si na doby, kdy 
nebylo vše tak jasné. „Naší povinnos-
tí je s majetkem města hospodařit 
co nejzodpovědněji. A tento přístup 
se podle mě v dopravním podniku 
podařilo prosadit, bez ohledu na 
óchránce veřejného zájmú , kteří 

vloni vykřikovali cosi o tunelování 
podniku. Je snadné něco napadat jen 
tak naplano, mnohem obtížnější je to 
dokázat. Dnes těmto lidem nezbývá 
než mlčet - argumenty mluví jed-
noznačně o opaku,“ řekl J. Stádník, 
který je místopředsedou dozorčí rady 
DPChJ, a.s.                                                (lm)

Zaměří se na úklid psích exkrementů 

osudem, a tak se o nás musí starat. 
A k tomu potřebuje naše peníze, 
aby nám je mohl vrátit dle vlastního 
uvážení. A část mu jich musí ještě 
zůstat pro ty, kteří jsou neschopní 
si je vydělat nebo ušetřit. Proto se 
asi stát rozhodl některá města, která 
se svou neschopností dobře hospo-
dařit dostala do milionových dluhů, 
oddlužit. Že to udělal z peněz nás 
všech, je jasné. Zato všechna ostat-
ní města, která v dluzích nejsou 
a naopak chtějí finance investovat do 
svého rozvoje, stát vlastně potrestal 
zvýšením daně z přidané hodnoty.    
                             (Pokračování na str. 5)

• 21. října se od 16.00 hodin 21. října se od 16.00 hodin 
koná na městském úřadě na Zbo-koná na městském úřadě na Zbo-
rovské ul. v zasedací místnosti rovské ul. v zasedací místnosti 
č. 101 Setkání s občany.č. 101 Setkání s občany.




