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Po více než půlroční rekon-
strukci předali minulý týden 
stavbaři tři vily chomutovského 
dětského domova v Čelakovského 
ulici do užívání jeho obyvate-
lům. Právě kvůli havarijnímu 
stavu těchto objektů, které byly 
podmáčené a jedna budova byla 
dokonce nepoužitelná kvůli naru-
šené statické stabilitě, se musely 
děti čtyřikrát stěhovat do náhrad-
ních prostor. 

Rekonstrukce, která začala loni 
v prosinci, si vyžádala téměř 30 
milionů korun, jež uhradil Ústec-

ký kraj jako jeho zřizovatel. „Sprá-
vu domova sice převzal od státu 
před čtyřmi lety kraj, ale jsou to 
přece jen naše děti. Proto jsme 
jim rádi poskytli dočasně náhradní 
prostory u Kamencového jezera. 
Chceme, aby tu pěkně prožily část 
svého života. Obnova přinesla na-
víc zásadní změnu, a to přechod 
z internátního typu domova na 
rodinný, což je velmi povzbudivé,“ 
vyjádřila se starostka města Iva-
na Řápková, která dětem rozdala 
při své návštěvě domova pastelky 
a omalovánky. 

Dvaačtyřicet dětí bydlí 
v domově v šesti rodinných 
skupinách, z nichž každá má 
svou kuchyňku, obývací pokoj, 
ložnice a sociální zařízení, vše 
s bezbariérovým vstupem. „Vět-
ší skupiny po patnácti dětech 
nahradí rodinné buňky s šesti 
až osmi dětmi, které si budou 
nyní připravovat samy snídaně, 
večeře a o víkendu občas i hlav-
ní jídlo. Budou si také ve svém 
bytě uklízet, prostě dělat vše 
jako v jiných domácnostech,“ 
prozradil ředitel domova Jan 
Neumann, který touto cestou 
děkuje firmám, jež se na rekon-
strukci domova podílely. Vkusné 
vybavení jednotlivých místností 
v zařízení ještě umocňuje fakt, 
že se na něm podílely také děti. 
Například si natřely stolek, židle 
nebo udělaly výzdobu na stěny. 
„Máme tu místnost pro volný 
čas, kde vypalujeme keramiku 
v peci, pracujeme na hrnčířském 
kruhu nebo se děti učí vařit,“ 
vysvětlila pedagožka Vladimíra 
Dvořáčková. Dětský domov už 
sehnal sto tisíc korun na úpra-
vu venkovních prostor kolem 
zařízení. Na světě je už i návrh 
zahrady, který zpracoval archi-
tekt David Vávra. Celou zahradu 
pojal jako hradní areál s vy-
hlídkami a rozhlednou, přičemž 
všechny tři budovy domova 
bude spojovat velká pergola.

Dětský domov, který se pře-
stěhoval v roce 1985 z Hory Sv. 
Šebestiána, oslaví v září příštího 
roku dvacet let své působnosti 
v Chomutově.                          (mile)
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Někteří krajští hejtmani se 
netají myšlenkou na proměnu 
okresních nemocnic v akciové 
společnosti. Jejich záměr oprav-
du vyděsil Stanislava Grosse 
a ministryni Miladu Emmero-
vou a ti začali bít na poplach. 
Vyrukovali s těmi nejhoršími 
strašáky, že totiž hejtmani chys-
tají likvidaci nemocnic, zhoršení 
péče o pacienty a vůbec hnus-
ný kapitalismus. Tyto výkřiky 
zděšení jsou ale jen strašením 
a neodpovědnou hrou s lidským 
strachem z nemocí a umírání. 
Ve skutečnosti jde asi tandemu 
Gross - Emmerová o něco jiného: 
proměnou nemocnic v akciové 
společnosti by totiž ztratili vliv 
na nemocnice, které jim stejně 

nepatří. Jejich kolega Fišer se 
jich totiž již před dvěma roky 
zbavil a odstátnil je tím, že je 
převedl na kraje. Tehdy se jim 
to všem zdálo velmi výhodné 
- nedokonalý systém zdravotnic-
tví totiž způsobil, že nemocnice 
byly zadlužené až po uši, léka-
ři i pacienti byli nespokojení 
a systém hrozil totálním zhrou-
cením zdravotní péče. Kraje pro-
to byly nuceny začít s úspornými 
opatřeními, s restrukturalizací 
zajišťování péče, slučováním ne-
mocnic a snižováním provozních 
nákladů. Tedy se samými vcelku 
nepopulárními kroky, které měly 
řešit staré resty a zajistit nemoc-
nicím budoucnost.

                    (Dokončení na str. 2)

Okresní nemocnice obcházejí bubáci
Z důvěryhodných zdrojů se 

k nám dostala informace o tom, 
že i v našem městě řádí gang lidí 
zřejmě z některé balkánské země. 
Jeho členové se v peněžních ústa-
vech zaměřují na lidi, kteří vybí-
rají u přepážky větší sumu peněz, 
ty pak sledují a snaží se je okrást. 
Využívají k tomu obvykle nejrůz-
nější záminky, neštítí se třeba 
i poškodit automobil dotyčné 
osoby, sledují „oběť“ klidně i do 
obchodu. Jsou nebezpeční a dobře 
organizovaní. Věnujte pozornost 
tomu, kdo vás v bance pozoruje, 
a případné podezření ohlaste oka-
mžitě ochrance banky či policii. 
Trvejte na dodržování diskrétních 
zón před bankovními přepážka-
mi. Případné neúspěšné pokusy 
o okradení si nenechávejte pro 
sebe a okamžitě je hlaste policii ! 
                                                   (pama)

Varování před zloději

Radní města vydali nové nařízení 
upravující organizování dopravy na 
území Chomutova. To začalo platit 
koncem října. Původní nařízení 
z loňského roku bylo aktualizováno 
především na základě dokončení 
stavebních úprav ulic v centru, kde 
došlo navíc ke změně dopravního 
značení. Třicet značek zákazu stání 
nahradily zónové značky, začalo se 
rovněž více využívat parkovacích 
automatů a došlo ke změně provo-
zovatele zdejších parkovišť. 

„Jedná se o nařízení, které za-
vádí určitou filozofii, jež by měla 
napomoci řidičům. Chceme napří-

Také v neděli se bude platit za parkoviště 
klad rozšířit parkovací automaty 
a umožnit řidičům, že když jednou 
zaplatí parkovné na parkovacím 
automatu na jednu hodinu a budou 
na místě stát třeba jen pět minut, 
mohou si pak libovolně přeparko-
vat na další parkoviště v centrální 
zóně,“ vysvětlil jednu ze změn 
místostarosta Jan Řehák. Dodal, 
že hranice tohoto druhu parkování 

končí na náměstí 1. máje a všech 
ostatních parkovištích, které jsou 
provozovány soukromou firmou na 
základě smluvního vztahu. Řidiči 
tak nemusí podle místostarosty 
Řeháka argumentovat tím, že tam, 
kde chtějí momentálně parkovat, 
není v bezprostřední blízkosti 
umístěn parkovací automat.              
                         (Pokračování na str. 2)

Rok poté, co neznámí vandalové 
pokáceli staletou lípu před marke-
tem Lidl u kruhového objezdu, si 
obyvatelé města připomněli opět 
v den státního svátku 28. října 
tento barbarský čin. Na místě, kde 
lípa stávala, proto zapálili za pří-
tomnosti starostky města Ivany 
Řápkové svíčky a poté v zahradě 
zdejšího dětského domova vysadili 
čtyři jasany. V Podkrušnohorském 
zooparku naopak vysadili jednu lípu 
u restaurace Tajga (na snímku), další 
dvě pak v tamním skanzenu. „Nejde 
jen o samotnou náhradu stromu, ale 
i o to, že se lidé ve státní svátek se-
jdou, posedí, zaposlouchají se do hud-
by a ctí společné hodnoty,“ vyjádřila 
své pocity radní Džamila Stehlíková 
a dodala, že lidé těmito akcemi vyja-
dřují nejen úctu k vlastnímu kulturní-
mu bohatství a národním tradicím, ale 
pečují i o své okolí.                                        
                                          (text: mile, foto: sk)

Chomutováci si vzpomněli na lípu

Valná hromada společnosti Teplo 
Chomutov, s.r.o., odvolala 18. října 
2004 jednatele společnosti Františka 
Malovanyje, který svou rezignaci 
sám nabídl. Novým jednatelem byl s 
platností od 19. října jmenován Pavel 
Šebesta, dosud vedoucí provozně-
-technického odboru společnosti. „Je 
třeba dotáhnout do konce spoustu 
věcí, které už měly být hotovy,“ pro-
hlásil P. Šebesta po prvním týdnu na 
novém postu. Připustil, že mezi býva-
lým jednatelem a ostatními pracovní-
ky společnosti vázla komunikace. 
„Výměna informací je důležitá, proto 
se snažím, aby tomu do budoucna 
tak nebylo.“                                            (lm)

Je třeba dotáhnout 
do konce řadu věcí

Z Mattemashity, Dnů japonské kultury 
v Chomutově, si diváci odnášeli ne-
tradiční kulturní, ale i chuťové vjemy. 
O některé z nich se staral provozova-
tel čajovny Martin Cita (na snímku). 
Jeho návod na přípravu zeleného 
čaje tradičním japonským způsobem 
najdete na str. 5, stejně jako další 
informace z akce.                        (foto: sk)

Dny japonské kultury 
s vůní zeleného čaje 

• Občané, kteří si nechali vysta-Občané, kteří si nechali vysta-
vit nový občanský průkaz vit nový občanský průkaz a cestov-
ní pas a potřebují se jím prokázat 
u voleb, si mohou vyhotovené do-
klady vyzvednout rovněž ve dnech 
voleb 5. 11. 2004 od 8 do 20 hodin 
a 6. 11. od 8 do 13 hodin v přízemí 
MěÚ Chomutov na Zborovské 4602. 

Vážení spoluobčané! Je patnáct let 
v životě člověka hodně nebo málo? 
Za patnáct let se z dívky stane žena, 
z malého kmínku pod okny vyros-
te pořádný strom. Na první pohled 
to může být doba kratinká, ale na 
druhou stranu dost dlouhá k tomu, 
abychom díky milosrdné paměti za-
pomněli na mnoho zlého a špatného. 
Chceme zapomenout, že jsme ve vlast-
ní zemi žili zadrátovaní jako ptáci 
v kleci, chceme zapomenout na fronty 
na cokoliv, na neustálé kádrování, kdy 
šance na vzdělání a na další vymo-
ženosti socialismu byly zbaveny děti 
z „nesprávných“ rodin. Chtěli bychom 
zapomenout na tu dobu před patnácti 
lety, kdy nejsnazší cestou k úspěchu 
bylo držet hubu a krok a kdy kdo 
nekradl, okrádal rodinu. Chtěli by-
chom zapomenout i proto, že možná 
pociťujeme stud z vlastní pohodlnosti 
i strachu vzepřít se tehdejší totalitě, 
nebýt součástí té licoměrné hry na 
spravedlnost. Blíží se už patnácté 
výročí dnů, kdy jsme se konečně vze-
přeli komunistickému marasmu, a tak 
se ohlížím za těmi lety a připomínám 
si, co nám přinesly. Vidím spousty 
chyb a přehmatů, kterým se mladá 
demokracie asi nedokázala vyhnout, 
ale vidím i zcela nový svět příležitostí 
a možností. Dnešní doba přinesla pro-
blémy, které jsme tehdy neznali, jako 
je třeba nezaměstnanost. Ta dovede 
být krutá. Ale přinesla nám i svobo-
du rozhodovat o vlastních osudech. 
Taková svoboda může leckdy tížit, ale 
bez ní by naše životy byly jen stínem 
opravdovosti. A proto si své svobody 
važme. Přeji vám mnoho štěstí.              
                                       Vaše Ivana Řápková

Podkrušnohorský zoopark získal 
minulý měsíc od ministerstva život-
ního prostředí licenci, která je podle 
nového zákona podmínkou pro pro-
vozování všech zoo v republice. Byla 
udělena všem zařízením, jež chovají 
více než 20 druhů zvířat a které 
mají otevřeno pro veřejnost více než 
7 dní v roce. Tato změna se týká 
šestnácti zoo v ČR, z nichž patnáct 
spolu s chomutovským zooparkem je 
členem Unie českých a slovenských 
zoo. „Kdybychom ji neměli, nemohli 
bychom zdejší zoopark vůbec pro-
vozovat,“ vysvětlil důvody nutnosti 
licence mluvčí zooparku Martin Šíl. 
V současné době se jedná o návrhu 
grafického řešení certifikátu, který 
bude umístěn u vchodu zařízení.       
                                                                   (mile)

Zoopark získal licenci

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc spolu s Julinkou a Mírou z dětského do-
mova přestřihl slavnostně pásku, podívat se přišla i starostka města Ivana 
Řápková (vpravo). Na vloženém snímku jedna z budov DD.         (foto: mile)
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(Dokončení ze str. 1)                            
A když se již krajům podařilo jakž 

takž nemocnice ozdravit, přišla jedna 
z dalších ran ministerstva zdravotnic-
tví: příkaz navýšit platy lékařů. Aby 
bylo jasno - málokdo může něco 
namítat proti faktu, že lékařské platy 
jsou v naší zemi ostudně nízké ve 
srovnání s platy lékařů ve starých 
zemích Evropské unie. Každý z nás 
je vlastně potencionálním pacientem 
a každý z nás si přeje, aby čeští 
specialisté nebyli nuceni odcházet 
za lepšími platy do Německa nebo 

(Dokončení ze str. 1)                            
Další změnou je prodloužení zpo-

platnění automatů z 18. na 19. hodi-
nu, zavádí se také nedělní výběr za 
parkovné. „Chceme odstranit nezájem 
o parkování na náměstí 1. máje 
a snížit tlak na parkovací místa 
v oblastech, kde byla původně cena 
nižší nebo se parkovné nevybíralo 
vůbec,“ vysvětlil situaci Řehák s tím, 
že v centru města se zavede i sazba 
parkovného za půlhodinu stání. 

Dojde také k odstranění dosavadních 
štaflů vozidel taxi na Husově náměstí, 

Okresní nemocnice obcházejí bubáci

Také v neděli se bude platit za parkoviště 

Chtěla bych touto cestou 
poděkovat paní Haně Paškové 
a její firmě Celebrity za uspořá-
dání veřejné sbírky ve prospěch 
dětí z Ústavu sociální péče 
pro děti a mládež na Kamenné 
v Chomutově, která se uskuteč-
nila v rámci módní přehlídky 
v Městském divadle v Chomu-
tově. Sbírka vynesla celkem 
16 615 korun. Peníze budou pou-
žity na úpravu a vybavení herny 
pro děti ze zmíněného ústavu. 
Děkuji proto jménem svým, ale 
i dětí, které budou mít kromě 
radosti také trochu příjemnější 
život v hezkém prostředí.

(Alena Tölgová, ředitelka Měst- 
  ského ústavu sociálních služeb) 

V městské sportovní hale v Má-
nesově ulici se uskuteční ve dnech 
7. a 8. listopadu prezentační výstava 
„Vzdělávání 2005.“ V neděli je otevře-
no pro veřejnost od 13 do 19 hodin, 
v pondělí pro základní školy a ve-
řejnost od 8 do 17 hodin. Vzdělávací 
nabídku pro školní rok 2005 - 2006 
zde nabídnou pro žáky základ-
ních škol střední školy a učiliště 

v okrese Chomutov včetně nástav-
bového studia a dalšího profesního 
vzdělávání. Součástí akce, kterou 
pořádá Okresní hospodářská ko-
mora, Hospodářská a sociální rada 
Chomutovska, úřad práce a zahra-
niční partneři, budou také módní 
přehlídka, hudební vystoupení 
a seminář o problematice zaměstna-
nosti v regionu Chomutov.          (red)

Prezentační výstava Vzdělávání 2005

Vzhled přiměřený svému význa-
mu opět získává část pasáže na  
Zahradní, kde mimo jiných sídlí 
pobočka pošty a kde je i boční 
východ z kulturního domu. Pra-
covní skupina města (na snímku) 
tam v minulých dnech měnila 
asfaltový povrch za dlažbu a nyní 
bude odstraňovat čmáranice ze 
zdí. Aby propříště byla vandalství 
učiněna přítrž, instalovalo město 
v pasáži kamery (na vloženém 
snímku) a napojilo je na pult cen-
trální ochrany městské policie.      
                                     (text a foto: sk)

Sedm budov, které vybrala 
speciální pracovní skupina za-
bývající se regenerací městské 
památkové zóny, by se mohlo 
v příštím roce dočkat oprav či 
rekonstrukcí. Záleží na tom, zda 
se radnici podaří v roce 2005 
získat prostřednictvím žádosti na 
ministerstvu kultury na některou 
z památek státní dotaci z programu 
určeného na regeneraci městské 
památkové zóny. Členové komise 
se shodli na tom, že není podstat-
né žádat o dotace jen u objektů, 
které jsou v majetku města, ale 
i u těch památek, které městu nepa-
tří a jsou například majetkem círk-
ví. „Důležité je, aby město celkově 
vypadalo pěkně,“ nechala se slyšet 
starostka města Ivana Řápková. 

Zrekonstruovat by se například 
v nadcházejících letech měly pod-
zemní prostory staré radnice na 
náměstí 1. máje či opravit střecha 
a ochoz na městské věži. Zapotře-
bí je také obnova ochozu průčelí 
budovy s hvězdářskou věží, kde 
sídlí muzeum. Kostel Nanebevzetí 
panny Marie a kostel svaté Barbo-
ry na Lipské ulici zase potřebují 
opravit střechu. Obě památky patří 
římskokatolické církvi. Město chce 
rovněž dokončit opravu východní 
fasády pravoslavného kostela Sva-
tého Ducha. „V současné době se 
opravuje v centru města budova 
staré měšťanské školy č. p. 104 na 
Husově náměstí, dále pak střecha 
a průčelí fary na náměstí 1. máje 
v Chomutově, která si vyžádá 
celkem 600 000 korun, z nichž 
240 tisíc investovala do oprav 
chomutovská radnice,“ informoval 

městský architekt Jaroslav Pach-
ner a dodal, že do dotazníku pro 
ministerstvo může město zahr-
nout objekty chráněné v městské 
památkové zóně. Od roku 2005 to 
pak mohou být i objekty, které jsou 
sice chráněné, ale leží i mimo pa-
mátkovou zónu. To by se týkalo na-
příklad opravy Vinohradské kaple 
na Mostecké ulici za budovou stát-
ního gymnázia. „Uvažujeme také 
o opravě a případném přesunu 
plastik, které potřebují zrestauro-
vat, na území města mimo památ-
kovou zónu. Rovněž u Trojičního 
sloupu na náměstí 1. máje je nutné 
provést do dvou let po jeho ko-
laudaci konzervační nátěr,“ dodal 
architekt Pachner.                      (mile)

Radnice požádá o dotaci na opravy památek

Takřka všechny lokality, na jejichž 
zanedbaný vzhled upozornili lidé 
v nedávné soutěži O nejzanedbanější 
místo, už zaměstnanci Technických 
služeb města Chomutova uklidili. 
Jedná se o prostranství v majetku 
města, která doposud nebyla vedena 
v pasportu údržby technických slu-
žeb, například lokalita v Bezručově 
ulici podél cyklistické stezky, prostor 
na Zahradní a Růžové, svah od par-
koviště v Děvínské ulici, místo mezi 
zahradami a konečnou zastávkou 
autobusu č. 8 na Blatenské a svah na 
Březeneckou u Cihlářské ulice. 

Změn k lepšímu se dočkala také 
proluka mezi Lidlem a parkovištěm 
dopravního podniku, kde se ještě 
letos zasadí okrasné keře, a pro-
stor podél silnice I/13 za lávkou 
u zooparku. „Technické služby odsud 
odklidily komunální odpad, vysekaly 
přerostlé travní porosty a odstranily 
suché stromy a keře. Do lokalit na 
Děvínskou a Blatenskou ulici navezly 
novou zeminu, aby se tu dala vysít 
tráva,“ uvedla Eva Veselá z odboru 
správy majetku města a dodala, že 
je zapotřebí dořešit ještě lokalitu u 
konečné trolejbusů u polikliniky mezi 
Kordy, kde v současné době není jisté, 
zda tu bude nadále travnatá plocha se 
stromy a keři nebo něco jiného. „Bu-
deme se snažit jednou provždy pře-

vést všechna zmíněná prostranství 
do údržby technických služeb, aby 
tu jejich zaměstnanci dohlíželi na 
pořádek pravidelně,“ dodala Veselá. 
Výstavu s fotografiemi nejhezčích 
oken a balkonů ve městě, ale i těch 
zanedbaných míst, si můžete prohléd-
nout v Rytířském sále na starobylé 

radnici na náměstí 1. máje, a také 
na internetových stránkách města. Na 
našem snímku Jan Potrebuješ ukazuje 
své dceři a tchyni Renatě Smažíkové 
květinovou výzdobu na jejich okně ve 
Zborovské ulici, se kterým se umístila 
jejich rodina v nedávné soutěži na 
2. místě.                          (text a foto: mile) 

Zanedbaným lokalitám poopravili vzhled 

Starostka města Chomutova ing. 
Ivana Řápková a náčelník Územní 
vojenské správy Chomutov  pplk. 
Ing. Jiří Holub si vás dovolují 
pozvat na pietní akt uctění „DNE 
VETERÁNŮ“, který se koná ve čtvr-
tek 11. listopadu od 11.00 hodin 
u památníku padlých v parčíku 
u kostela sv. Barbory na Lipské 
ulici v Chomutově.

Rakouska. Ale nečekané zvyšování 
mzdových výdajů nemocnic, které 
nikdo předem neprojednal s jejich 
zřizovateli (tedy kraji), je nezod-
povědností. Zvyšovat si popularitu 
u lékařů za peníze někoho jiného je 
výhodné a právě o tuto výhodu by 
přeměnou okresních nemocnic na 
akciovky Emmerová přišla. Bubáci 
o rušení nemocnic jsou jen a jen 
taktikou, jak strašit lidi. Kraje nemají 
zájem akcie nemocnic prodávat, ne-
chtějí nemocnice rušit ani zásadně 
omezovat jejich oddělení. Proč by to 
proboha dělaly? Vždyť by tím pod-
řezávaly větev! Mimochodem: když 
před lety města a obce převzaly od 
státu sociální ústavy, jejich činnost 
spíše rozšířily a zlepšily ve prospěch 
občanů. Podobně se hodlají kraje cho-
vat i dál ke svým nemocnicím. Tam, 
kde už kraje z nemocnic akciovky 
udělaly, jsou spokojení jak pacienti, 
tak lékaři. Nenechme se proto strašit 
bubáky, kteří nemají žádné racionální 
opodstatnění!                                    (pama)

kde bude zanedlouho zrekonstruova-
ná budova školy sloužit pro potřeby 
městského úřadu. Vznikne zde proto 
parkoviště pro občany. Rovněž došlo 
k zpřehlednění tabulky ohledně doby 
parkování zdarma a za poplatek. „Ob-
čané se v ní budou lépe orientovat, 
informace zjistí také na internetových 
stránkách města,“ doplnil místostaros-
ta Jan Řehák a dodal, že přestupky 
v nových  nařízeních budou strážníci 
městské policie první týden tolerovat, 
poté přistoupí k represivním opatře-
ním.                                                             (mile) 

Když odbor ekonomiky městského 
úřadu vyhlásil v červnu letošního 
roku soutěž s názvem „Třídíte odpa-
dy?“, nikdo netušil, jak soutěž osloví 
i nejmladší Chomutováky. Velkou 
zásluhu má na tom třídní učitelka 
3.A ze Základní školy ve Školní ulici 
Markéta Kanická. Právě díky ní se 
totiž do soutěže přihlásilo všech 
třiadvacet dětí z její třídy. Těm dala 
paní učitelka v rámci ekologické vý-
chovy v prvouce za úkol výtvarně 
ztvárnit, jaký přínos má pro lidi 
třídění odpadů a naopak jaké nega-
tivní jevy by opačná situace přines-
la. Děti pak společně namalovaly na 
balicím papíře jeden velký výkres 
s názvem „Děti v Chomutově mezi 
odpady“ a zaslaly jej na městský 
úřad. Jejich výtvor zaměstnance 
odboru ekonomiky natolik zaujal, že 
tito žáci z celkového počtu čtyřia-
třiceti soutěžících nakonec zvítězili. 
„Tak vy jste ta nejlepší třída, která 
třídí odpady? Doufám, že motivujete 
i rodiče a ostatní lidi ve svém okolí, 
aby se chovali stejně a chránili tak 
naše životní prostředí,“ těmito slo-
vy přivítala starostka města Ivana 
Řápková žáčky na radnici, kde si 
s nimi popovídala o našem městě 
a o tom, co se jim v Chomutově líbí 
nebo naopak nelíbí. Některé děti na 
rodiče prozradily, že je musí do tří-
dění odpadů opravdu trochu nutit, 
jiné zase využily situace a zeptaly 
se paní starostky, o co všechno se 
musí díky své funkci ve městě posta-
rat. Domů si děti za odměnu odnesly 
sladkosti a upomínkové předměty. 

„Soutěž jsme vyhlásili poprvé a 
původně jsme předpokládali, že se 
přihlásí jen dospělí. Děti nás mile 
překvapily a v příštím roce soutěž 
pravděpodobně zopakujeme,“ vy-
jádřil se ekonom města Jan Mareš. 
Během tříměsíční akce mohli lidé 
na městský úřad napsat, proč třídí 
nebo naopak netřídí komunální od-
pad. „Tři konkrétní podněty, které se 
týkaly žádosti o rozšíření sběrných 
míst v určitých lokalitách města, 

jsme prodiskutovali s pracovníky 
odpadového hospodářství správy 
majetku města a konkrétní doporu-
čení předali technickým službám,“ 
doplnil ekonom Mareš.                (mile)

Děti nejvěrohodněji popsaly, proč třídí odpady
Paní Naďalová z Havlíčkovy ulice 

č. p. 4158 se na brífinku s občany  in-
formovala na zasklívání balkonů. „Je 
pravda, že když si chci nechat zasklít 
balkon, musím mít k tomu vyjádření 
všech vlastníků našeho domu a tepr-
ve poté dostanu povolení od staveb-
ního úřadu? U nás je ale 60 vlastníků 
bytů, z nichž někteří své byty jen 
pronajímají a bydlí mimo Chomutov. 
Sehnat povolení od všech bude tedy 
dost obtížné.“ 

Paní Naďalové odpovídáme: Jak 
uvedla Lenka Petříková z odboru 
rozvoje a investic města, vzhledem 
k tomu, že město Chomutov je jed-
ním ze spolumajitelů objektu č. p. 
4158, musí být veškeré úpravy v ob-
jektu prováděny rovněž se souhla-rovněž se souhla-
sem města. sem města. Zplnomocněným zástup-
cem města v řízeních dle stavebního 
zákona je vedoucí odboru ORaIM Petr 
Chytra, jehož vyjádření žadatelka po-

třebuje. Zasklení balkonu typovým 
posuvným systémem ohlásí také na 
stavební úřad, kde uvede typ zasklení 
a doloží doklad o svém vlastnictví doklad o svém vlastnictví 
bytu. bytu. V případě, že není majitelem, 
doloží souhlas vlastníka. Doporučuje-
me přiložit také vyjádření oprávně-vyjádření oprávně-
ného zástupce společenství vlastní-ného zástupce společenství vlastní-
ků. ků. Podle slov vedoucího stavebního 
úřadu Miroslava Březiny je k vydání 
stavebního povolení nutné předložit 
žádost s dokumentací a souhlasem žádost s dokumentací a souhlasem 
spoluvlastníků domuspoluvlastníků domu, zejména těch, 
kteří na straně domu, kde dojde 
k rekonstrukci, mají také balkony, 
jelikož tito občané budou do budouc-
na novým vzhledem domu vázáni. 
K uzavření balkonu (lodžie) totiž 
mají být osazena okna a dojde tak 
ke změně vzhledu domu, pravděpo-
dobně i k odstranění původního okna 
v obvodovém plášti a tím ke změně 
způsobu užívání balkonu.             (mile) 

Co zaznělo na brífinku... • Co zaznělo na brífinku...

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

Do opravy fary investovalo město 
240 000 korun.                (foto: mile)




