
Mimořádná úspěšnost města Cho-
mutova při jednáních s investory, 
kteří za podpory radnice zakládají 
nové závody a tak do města při-
nášejí práci, má za následek vznik 
specifického stavu. Na rozdíl od 
většiny jiných měst jsou průmyslové 
zóny v Chomutově plné, na dveře 
však klepou další a další potenciální 
zahraniční investoři, v poslední době 
především z Velké Británie. Tato situ-
ace vede k hledání nových cest, jak 
zájem investorů uspokojit a vytvořit 
tak předpoklad k vytváření dalších 
pracovních míst.

„Jsem toho názoru, že je zbytečné 
stavět další závody na zelené louce 

a tak zabírat plochy na okrajích 
města, které by mohly být využity 
například pro výstavbu rodinných 
domků nebo jako zóny zeleně, když 
téměř v centru města jsou volné ka-
pacity,“ konstatovala starostka města 
Ivana Řápková. „V areálu válcoven je 
celá řada prostorů, které v minulos-
ti k výrobě sloužily, ale nyní jsou 
opuštěné. Proč budovat jinde? Za 
efektivnější považuji spojit síly, dát 
se dohromady a za využití dotací 
znovu rozjet výrobu tam, kde už 
dříve byla. Budeme chtít, aby se do 
tohoto procesu zapojili i investoři.“ 
K realizaci záměru je ovšem potřeba 
dohodnout se s majiteli pozemků 

a objektů, o které se většinou 
starají správci konkurzních pod-
stat. „Nyní se pracuje na mapě 
majetkoprávních vztahů, až bude 
hotova, město hodlá v roli pro-
středníka iniciovat jednání mezi 
CzechInvestem, eventuálními in-
vestory a majiteli pozemků,“ na-
značila starostka, jakým směrem 
by se měl vývoj ubírat. „Zatím 
je předčasné hovořit konkrét-
něji, ale naše priorita je jasná 
– v boji s nezaměstnaností nelze 
přestávat a proto děláme vše 
pro to, aby se podařilo vytvořit 
podmínky pro tvorbu nových 
pracovních míst.“ 

Dosavadní bilance v oblasti 
tvorby pracovních míst v Chomu-
tově je velmi příznivá. Průmyslo-
vou zónu Severní pole obsadilo 
sedm velkých zahraničních in-
vestorů a několik menších tu-
zemských firem, v nichž pracuje 
zhruba 1 200 lidí, najít práci by 
zde mělo postupně 2 500 zaměst-
nanců. Město investovalo do zóny 
41 milionů korun, z toho zhruba 
čtvrtinou přispěl stát. 

V zóně Nové Spořice vybudo-
val americký producent kapalin 
pro automobilový průmysl Eaton 
Corporation závod, který nedávno 
zahájil zkušební výrobu. O půldru-
hého hektaru pozemku požádal 
i německý Schrack, který je zamě-
řen na výrobky z hliníkových slitin 
a přestěhuje se do zóny z pronaja-
tých prostor. Poslední pozemky 
získal německý výrobce kosmetiky 
MAXIM Markenprodukten. V závo-
dě, kde se bude vyrábět vlasová 
kosmetika a pěny do koupele, by 
mělo od příštího roku pracovat 
150 lidí.                                                (lm)

Slovo starostky
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Takřka dvě hodiny trvalo hasič-
ským záchranným jednotkám, než 
se jim podařilo uhasit požár, který 
počátkem května vypukl v jednom 
z domů pro nepřizpůsobivé občany 
na Dukelské ulici. V lokalitě přitom 
hořelo za poslední dobu již počtvrté, 
záležitost nyní šetří Policie ČR. „Shoře-
la celá střecha a podkroví. Dům bude 
pravděpodobně stejně jako ten před-
chozí určen k demolici. Mám pocit, že 
neřeším v poslední době nic jiného 
než požáry na Dukelské,“ nechal se 
slyšet místostarosta Rudolf Kozák, 
který má ve městě na starost bytovou 
politiku a národnostní menšiny. Podle 
místostarosty se jen potvrdilo, že plá-
nované umístění čtyř bytových buněk 
začátkem června do této lokality je víc 
než nutné. Nastěhují se do nich dluž-
níci a ti, jejichž obydlí bylo staticky 
narušeno požárem. 

„Je škoda každé koruny pro lidi, 
kteří neustále něco ničí a zároveň 
tvrdí, že už se to nestane a že se 
budou chovat lépe. Tragédie je, že 
nejenže neplatí nájem a spotřebované 
služby a tudíž žijí na úkor nás všech, 
ale ještě si svým chováním vynucují 
další peníze na opravy majetku, který 
ničí,“ vyjádřila se starostka města Iva-
na Řápková a dodala, že radnice čeká 
na kolaudaci náhradního bydlení sta-
vebním úřadem. Buňky by měl hlídat 
kamerový systém.                              (mile)

Na Dukelské 
počtvrté hořelo

„Pro většinu lidí je druhá světová 
válka dávnou historií a mír napro-
stou samozřejmostí. Mnozí starší 
spoluobčané však mají stále v paměti 
hrůzy války, které sami prožili. Jsou 
mezi nimi opravdoví hrdinové, kteří 
nesklonili hlavu a zapojili se do do-
mácího odboje či bojovali v našich 
zahraničních jednotkách na Západě 
a Východě. Neváhali riskovat své živo-
ty za ideály humanity a demokracie,“ 
uvedla při oslavách šedesátého výročí 
konce druhé světové války v měst-
ském divadle starostka města Ivana 
Řápková. Ještě předtím, než zde bylo 
oceněno pamětní medailí pětasedm-
desát účastníků druhé světové války 
z Chomutovska, zhostili se zástupci 
Českého svazu bojovníků za svobo-
du, Československé obce legionářské, 
města Chomutova a necelá stovka 
přihlížejících lidí položení věnců 
u pomníku obětem nacismu v měst-
ském parku. Lidé si tak důstojně 
připomněli nejkrvavější konflikt 
v novodobých dějinách planety. „Člo-
věk, který přežije přítele, nese svoji 
odpovědnost navždy a musí od té 
doby mluvit vždy i jeho jménem. 
Je to jakási výsada i břímě přežití, 
obsahuje dluh vůči mrtvým. Každý 
z nás má proto cítit odpovědnost za 
někoho, kdo odešel,“ vyjádřil se jedna-
tel okresního výboru svazu bojovníků 
Pinches Narwa na adresu těch, co byli 
popraveni nebo zahynuli v koncent-
rácích či zemřeli se zbraní v ruce na 
barikádách. Snímky na str. 3 zachytily 
některé z oceněných.                       (mile)

Po šedesáti letech 
oživili vzpomínky

K pomníku obětem nacismu v městském parku v Chomutově se přišla po-
klonit necelá stovka lidí.                                                                                 (foto: mile)

Jedním z oceněných pamětní medailí 
je i Pinches Narwa (vpravo), který 
byl za války v koncentračním táboře 
v Osvětimi. Rovněž se zúčastnil pocho-
du smrti přes Chomutov. Medaili mu 
předal mjr. Beneš Vraný.         (foto: mile) 

Písničky o králích, královnách a princeznách, ale i statečnosti a kráse se rozlé-
haly kostelem sv. Ignáce při Otvírání studánek. O zdařilý průběh této nesoutěž-
ní přehlídky dětských pěveckých sborů mateřských škol se nejvíce přičinily její 
organizátorky Eliška Smetanová a Jitka Prontekerová. „Zaslouží velké ocenění, je 
to perfektně odvedená týmová práce,“ řekla na jejich adresu ředitelka Mateřské 
školy Chomutov Irena Kopecká. Obě pedagožky se inspirovaly hudebním sklada-
telem Leošem Janáčkem, který svou skladbu Otvírání studánek věnoval oslavě 
jara. „Děkuji dětem a paním učitelkám, že pro nás vystoupení připravily. Protože 
jsme v kostele, kde žádná studánka není, chápu otvírání studánek jako vybídnutí 
dětí, abychom my dospělí otevřeli své duše a tvářili se na svět kolem sebe přívě-
tivě,“ zmínila se přítomná starostka Ivana Řápková (vlevo), kterou přivítala Eliška 
Smetanová. V pozadí děti ze souboru Kvítek.                                       (text a foto: mile)

Děti otevřely studánky i lidské duše 

Nezaopatřeným dětem, na které 
jeden z rodičů neplatí výživné sta-
novené rozsudkem soudu, vyplácí 
odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví ze zákona příspěvek na výživu. 
Za první čtyři měsíce letošního 
roku bylo přijato 53 nových žádostí 
a vyplaceno celkem 435 823 korun. 
Měsíčně se poskytuje příspěvek 
zhruba pro 210 dětí, přičemž ro-
diče dluží na výživném v současné 
době přes 6,5 miliónů korun.

                    (Pokračování na str. 2)

Milí spoluobčané, musím přiznat, 
že se nám nedaří shodnout se na ná-
vrhu takzvané psí vyhlášky, která by 
měla upravovat pohyb psů ve městě. 
V čem je jádro problému? Každý ma-
jitel psa a každý, kdo má psy rád, ví, 
že pes potřebuje ke štěstí alespoň 
trochu volnosti, možnost proběhnout 
se a pohrát si se svým páníčkem 
a se psími kamarády. Jenže ne 
všechna místa ve městě jsou vhodná 
k volnému běhání psů. Nedávno mi 
občané poslali fotky psů, kteří běhali 
mezi dětmi na hřišti. Bez vodítka 
a bez košíku. Určitě i vám se někdy 
stalo, že jste museli projít kolem psa 
přivázaného před obchodem a měli 
jste strach, aby vás cizí pes nekousl. 
Psi často skoro bez dozoru pobíhají 
po chodnících nebo na trávnících 
mezi domy. Mám ráda psy, ale ani 
ujišťování majitelů, že jejich pejsek 
nekouše, mě nepřesvědčí, že by psi 
měli a mohli mít úplnou volnost 
v místech, kde se běžně pohybují 
lidé. Bohužel už jsem v televizi vi-
děla příliš mnoho dospělých i dětí 
pokousaných od zaručeně hodných 
psů. Naše psí vyhláška by tedy měla 
najít způsob, jak dopřát našim psům 
možnost volného pohybu, ale součas-
ně by měla zajistit bezpečnost lidí. 
Zdá se, že nezbývá než najít místa 
určená psům a jejich pánům, kde psi 
nebudou nikoho ohrožovat, a naopak 
stanovit přísnější pravidla pro pohyb 
psů ve městě. Věřím tomu, že je mož-
né, aby spolu lidé a psi žili v jednom 
městě bez problémů, ale k takovému 
soužití je nejvíce potřeba dostatek 
odpovědnosti majitelů psů. Pak se ni-
kdo z nás nebude bát pustit děti na 
hřiště. Přeji vám i vašim psům hodně 
štěstí.                        Vaše Ivana Řápková 

Největšími dlužníky 
je osm tatínků
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Děti se ptaly: Starostka, jak ji možná ještě neznáte

Ohlédnutí za Chomutovskými slavnostmi

V pestrém programu oslav byl snad největší zájem o klání rytířů (na 
snímku) a dalších historických bojovníků, kteří svedli turnaj O štít města 
Chomutova. Návštěvníkům se líbili také fakíři, kteří chodili po skleněných 
střepech a žonglovali s ohněm. Tentokrát nechyběl ani provazochodec, kte-
rý dokázal přejít lano se zavázanýma očima. 

V městském parku se za krásného 
slunečného počasí odehrála scéna, 
jak se stal Chomutov svobodným 
královským městem. Nejprve však 
slavnostní průvod přivedl starostku 
Ivanu Řápkovou (na snímku upro-
střed), která lidem kynula a rozhazo-
vala dukáty - i když jen čokoládové.

Automobiloví nadšenci se mohli po-
kochat při tradičním srazu zhruba 70 
historických aut i motorek. A že stará 
nablýskaná vozidla opravdu jezdí, 
potvrdili jejich majitelé při padesá-
tikilometrové soutěžní jízdě. Jedním 
z největších pokladů byla například 
Tatra 12 z roku 1930. (text a foto: mile) 

Největšími dlužníky je osm tatínků
(Dokončení ze str. 1)

Na výživném dluží také 7 matek 
a 24 cizinců, ale mezi ty největší 
patří 8 otců. Každý z nich dluží 
přes 100 000 korun. „Z celkového 
počtu více než čtyř set dlužníků 
jedna třetina lidí dluh splácí, stejný 
počet rodičů je nezvěstný,“ vyjádřila 
se vedoucí odboru Helena Veselá 
a dodala, že příspěvek poté město 
na rodičích poměrně úspěšně vy-
máhá. Jen za loňský a letošní rok se 
podařilo získat zpět kolem 440 tisíc 

korun. Rodičů, kteří si své povinnos-
ti neplní a výživné na děti neplatí, 
je však podle Veselé mnohem víc 
než poskytovaných příspěvků. „Po-
kud se rodič snaží dítě svěřené do 
péče zabezpečit vlastní prací, nemá 
na příspěvek nárok, jelikož dítě 
není sociálně potřebné,“ zmínila se 
Veselá. Zanedbání povinné výživy je 
trestný čin, který může být potres-
tán odnětím svobody od jednoho do 
tří let. Výživné se však trestným 
činem nepromlčí.                             (mile) 

 Minule jsme 
čtenáře seznámili 
s „procesem tvor-
by čitelné politiky 
úřadu a jeho 
kultury“. Dnes je 
to „proces služeb 
poskytovaných ob-
čanům, respektive 
všem zaintereso-
vaným stranám“. 

Zjednodušeně řečeno jedná se tedy
o zlepšení komfortu služeb pro obča-
ny, ale i pro naše další partnery. Pro 
čtenáře tento článek omezíme na služ-
by pro naše občany. Co tedy připravu-
jeme nebo jsme tedy pro větší pohodlí 
občana na úřadě dosud zrealizovali. 

Jak již bylo několikrát zdůrazněno, 
je to další rozšíření SMS informační-
ho systému. Tento komfort v podstatě 
umožňuje, aby si občan prostřednic-
tvím mobilního telefonu bez čekací 
doby zaevidoval a odhlásil své vozi-
dlo nebo si vyřídil žádost o řidičský 
průkaz. Již rok zpětně vyrozumíváme 
občany přes jejich mobily o vyhoto-
vení dokladů na úřadě. Nyní umíme 
připravit občanovi prostřednictvím 
jeho mobilu na jeho přání informace 
o přistavení kontejnerů, o blokovém 
čistění, o uzavřených komunikacích, 
o kulturních akcích pořádaných měst-
skými organizacemi a podobně. Ob-
čan při placení poplatků nemusí stát 
dlouhou frontu u pokladny městského 
úřadu, ale již v přízemí na informač-
ním centru může tuto nepříjemnou 
povinnost splnit přes platební termi-
nál na svou kreditní kartu. Pro příští 
rok připravujeme přes internet tzv. 

metropolitní síť, od které si slibujeme 
zapojení dalších úřadů, kulturních 
a sportovních zařízení, škol i peněž-
ních ústavů do tohoto informačního 
systému. V naší „virtuální kuchyni“ 
jsme rozšířili geografický informační 
systém o další vrstvy a chceme vy-
tvořit digitální archiv města. 

Přejděme však od elektronizace úřa-
du, která zajímá zejména ty mladší, 
k dalším službám. Je to především 
bezbariérovost všech našich obsluž-
ných pracovišť a budov, kterou mu-
síme zlepšit pro naše handicapované 
občany - zejména vozíčkáře. Poslední 
„nedobytnou pevností“ pro ně je budo-
va staré radnice. To se změní ještě le-
tos vybudováním zdviží. Dispozičním 
řešením budov se snažíme maximál-
ně zmenšit docházkovou vzdálenost 
mezi souvisejícími službami. Není 
náhodou, že na Husově náměstí je 
pohromadě odbor životního prostře-
dí, stavební úřad a živnostenský úřad. 
Jistě jste si všimli, že u dveří budov ve 

Zborovské ulici a na Husově náměstí 
máme u dveří kanceláří jmenovky 
různých barev - je to naváděcí barva. 
Občan se tak již dole na informačním 
panelu dozví, jakou barvu má odbor, 
který chce navštívit. Rychlá orientace 
na příslušném patře pak zamezí jeho 
bezradnému bloudění po budově. 

Je toho ještě mnoho, co máme při-
praveno zatím v šuplíku pro naše ob-
čany, vše je ale o penězích. Abychom 
mohli dál zlepšovat své služby, ubírá 
se nyní naše úsilí k tomu, abychom 
dosáhli na peníze z fondů Evropské 
unie. Co máme ale zadarmo, je větší 
přívětivost a vstřícnost našich úřední-
ků k vám, jak jsme psali v dubnovém 
čísle Chomutovských novin. V červno-
vém čísle vás proto seznámíme s tím, 
jak se to chceme naučit. Třetí klíčový 
proces Strategických cílů městského 
úřadu je tedy „proces personální 
a vzdělávací politiky na úřadě“.

                                   Ing. Theodor Sojka, 
                       tajemník MěÚ Chomutov

Tajemník MěÚ Chomutov Theodor Sojka: Strategické cíle úřadu v koši nekončí

Proces služeb poskytovaných občanům
Původní záměr tajemníka Městského úřadu Chomutov Ing. Theodora Sojky Původní záměr tajemníka Městského úřadu Chomutov Ing. Theodora Sojky 

přinést informace o procesech zlepšování činnosti úřadu ve čtyřech po sobě přinést informace o procesech zlepšování činnosti úřadu ve čtyřech po sobě 
následujících číslech Chomutovských novin se bohužel nepodařilo naplnit. Poté, následujících číslech Chomutovských novin se bohužel nepodařilo naplnit. Poté, 
co byly prezentovány úvodní články na toto téma, se tajemník musel věnovat co byly prezentovány úvodní články na toto téma, se tajemník musel věnovat 
řešení důležitějších událostí, které město poznamenaly, a tak se pokračování řešení důležitějších událostí, které město poznamenaly, a tak se pokračování 
jeho rubriky „Strategické cíle úřadu v koši nekončí“ objevuje až nyní.jeho rubriky „Strategické cíle úřadu v koši nekončí“ objevuje až nyní.

Cílem městského úřadu je vytvořit 
pro občana přívětivé prostředí při 
vyřizování veškerých záležitostí, ale 
i pocit, že odchází z úřadu dobře 
informovaný a spokojený. Mnohdy 
se však stává, že lidé ani neví, na 
jakém odboru mohou danou věc vy-
řídit. Někteří z nich proto telefonují 
na infoservis města nebo do redakce 
Chomutovských novin či zabrousí na 
internetové stránky, kde si potřebné 
informace seženou. Prostřednictvím 
stránek městských novin bychom 
proto chtěli jednotlivé odbory lidem 
více přiblížit. Začínáme odborem ži-
votního prostředí, který svou činností 
zasahuje do všech složek životního 
prostředí, ať už se jedná o ochranu 
přírody, ovzduší, lesa, půdy, rybářství, 
týrání zvířat, myslivost a v neposled-
ní řadě i oblast vodního a odpadového 
hospodářství. Odbor sídlí na Husově 
náměstí čp. 104 ve druhém patře.

„Těžko říct, jaký úsek provádí nej-
složitější úkony, asi nejvíce záleží na 
vzájemném přístupu zaměstnanců 
a občanů,“ zdůraznila základní pravidlo 
vedoucí odboru Ludmila Rusňáková. 

Podle jejích osobních zkušeností 
mají lidé více tendenci vše kritizovat, 
ale mnohdy si neuvědomují, že včas-
ným informováním a komunikací mo-
hou nápravu urychlit sami. „Najdou se 
ale i takoví, kteří na nás doslova křičí 
do telefonu a pak po hodině zavolají a 
omluví se. Někteří se diví, že nesedí-
me v neúřední den v kanceláři. Máme 

tu však terénní pracovníky, kteří řeší 
například podezření z úniku ropných 
látek do povrchových vod či jiné havá-
rie s chemikáliemi. Tito úředníci musí 
být doslova u místa činu, od úřednic-
kého stolu by nic nevyřešili,“ uvedla 
jeden z příkladů Rusňáková. Jsou 
však situace, kdy se vedoucí odboru 
nediví lidem, stěžujícím si na adre-
su reformy veřejné správy, která má 
v konečném důsledku opačný vý-
sledek. „Vydáváme rybářské lístky a 
vedeme evidenci zemědělců ze všech 
čtyřiadvaceti spádových obcí Cho-
mutovska. Lidé z okolních obcí jsou 
nevrlí, když si k nám musí například 
pro rybářský lístek. Jestliže splní veš-
keré náležitosti v dotazníku, snažíme 
se řešit tyto věci i v neúřední dny a 
na počkání, abychom jim ušetřili čas,“ 
dodala Rusňáková. 

Podle ní je prioritní lidem sdělit, co 
si vlastně mohou či nemohou podle 
zákona dovolit. Mnozí občané se na-
příklad často dotazují, jaké musí mít 
povolení k pokácení stromu na svém 
pozemku. Většinou mají strach, aby je 
sousedé nezažalovali. „Málokdo z nich 
však ví, že pokud strom nemá obvod 
kmene ve výšce 130 centimetrů větší 
než 80 cm, může se pokácet bez po-
volení. Jiná pravidla samozřejmě platí 
v případě, že se jedná o strom větší, 
a rovněž pro právnické osoby,“ uvedla 
vedoucí odboru. 

Podrobný rozsah činnosti odboru 
lze najít na internetových stránkách 

www.chomutov-mesto.cz/městský 
úřad/příroda a životní prostředí/
odbor životního prostředí, kde jsou 
uvedeny i veškeré potřebné formu-
láře a tiskopisy i přehled chráněných 
území Chomutovska, kdy některé lo-
kality mohou být i dobrým tipem na 
výlety.                                                    (mile)

Na pravidelném setkání s občany Na pravidelném setkání s občany 
města dne 28. 4. 2005 se lidé dota-města dne 28. 4. 2005 se lidé dota-
zovali na způsob účtování dodávek zovali na způsob účtování dodávek 
tepla pro vytápění a teplé užitkové tepla pro vytápění a teplé užitkové 
vody. vody. To se provádí dvěma způsoby.

Prvním krokem je vyúčtování do-
dávek z výměníkové stanice na patu 
objektu mezi dodavatelem (Teplo 
Chomutov, s.r.o., od 1. 2. 2005 AC-
THERM, spol. s r.o.) a jednotlivými 
majiteli objektů (SVJ, SBD, atd.) pod-
le Vyhlášky Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR č. 224/2001 Sb., která 
stanoví pravidla pro rozdělení nákla-

dů za dodávku tepelné energie na 
jednotlivá odběrná místa. 

Teplo pro vytápění se účtuje podle 
měřiče, osazeného na patě objektu. 
Vyúčtování teplé užitkové vody se 
skládá z nákladů na vodu (spotřeba 
v m3) a na teplo potřebné k ohřátí 
této vody (spotřeba v GJ). 

Spotřeba vody (m3) naměřená ve 
výměníkové stanici se rozdělí úměrně 
podle součtu údajů vodoměrů v objek-
tech. Tyto údaje musí majitel objektu 
předat dodavateli do 15. 1. následující-
ho roku.               (Pokračování na str. 3)

Vyúčtování tepla se provádí dvěma způsoby

Jednotlivé odbory městského úřadu se představují

Kdybychom seděli jen v kanceláři, 
mnoho bychom toho nevyřešili

Myslíte si, že tuhle práci děláte Myslíte si, že tuhle práci děláte 
dobře? dobře? 

„To je otázka přímo na tělo. 
Každý den se setkávám s infor-
macemi, které jsou příjemné, 
ale i méně populární. Snažím 
se proto co nejvíce setkávat 
s občany našeho města, abych 
znala i jejich názory. Právě oni 
mi řeknou, kdy mají pocit, že 
se dělá něco špatně či nikoliv. 
Setkání s občany pořádáme pra-
videlně každý měsíc i u nás na 
městském úřadě a tam se lidé 
mnohdy i svěří, jestli si myslí, 
že tu práci dělám dobře.“ 

Baví vás tato práce?Baví vás tato práce?
„Většinou ano.“

Už jste někdy něco rozhodla a pak Už jste někdy něco rozhodla a pak 
toho litovala?toho litovala?

„Snažím se každé rozhodnutí 
promyslet tak, abych věděla, že 
je to rozhodnutí správné. Asi vů-
bec nejtěžší je, když si přijdou 
stěžovat dva občané a každý si 
myslí, že právo a pravda je na 
jeho straně. To je pro mne po-
tom obtížnější dobře posoudit, 
který z nich má pravdu. Uvedu 
konkrétní případ. Důchodci z jed-
noho sídliště si přišli stěžovat, že 
nemohou dopoledne spát, proto-
že mají pod okny dětské hřiště 
s basketbalovým košem a že je 
ruší dětský křik a rány s míčem 
při hře. Ten koš tam přitom dě-
tem přidělali jejich rodiče, aby si 
měly kde hrát. Je těžké rozhodo-
vat v takové situaci, kdy chcete, 
aby starší lidé měli klid a děti si 
naopak měly kde hrát.“ 

Co byste chtěla do budoucna změ-Co byste chtěla do budoucna změ-
nit? nit? 

„Aby se zlepšilo složení obyvatel 
ve městě. Aby lidé, kteří vystudují, 
zůstali a pracovali v Chomutově 
a nemuseli se za prací a bydlením 
stěhovat do jiných měst. Je to úkol 
nelehký a dlouhodobý, ale dá se 
vyřešit.“

Čím jste chtěla být, když jste byla Čím jste chtěla být, když jste byla 
malá?malá?

„Paní učitelkou, ale to chtěl být 
v dětství skoro každý.“

Máte nějaké koníčky?Máte nějaké koníčky?
„Snad mým jediným koníčkem, 

kterému se mohu při mém nedo-
statku času alespoň trochu věno-
vat, je sport. Pomáhá mi zapome-
nout alespoň na chvíli na práci 
a načerpat nové síly.“ 

Bavila vás škola a jaké jste měla Bavila vás škola a jaké jste měla 
známky?známky?

„Škola mě docela bavila, ale jen 
nějaké předměty. Mým nejoblíbe-
nějším předmětem byla matematika 
a přírodopis.“

Chtěla byste se vrátit zpět do Chtěla byste se vrátit zpět do 
školy? školy? 

„To asi ne. Ale ráda navštívím 
vaši školu a sednu si s vámi na 
chvíli do školní lavice, abych si to 
připomněla.“

Proč jste nechala zrušit pískoviště Proč jste nechala zrušit pískoviště 
v Borové ulici, když jsou tam malé v Borové ulici, když jsou tam malé 
děti?děti?

„To vypadá, že jsem ho zrušila 
já, ale není to tak jednoduché, jak 
si myslíte. Ministerstvo vydalo po-
kyny, které nás nutí k tomu, aby se 
města o ta pískoviště starala podle 

norem Evropské unie, kdy musí 
každé pískoviště odpovídat určitým 
hygienickým normám. V Chomutově 
máme zhruba dvě stě pískovišť, ale 
řada z nich již dávno jako pískoviště 
nevypadá. Komise proto navrhla na 
některých sídlištích pískoviště zru-
šit, především ta, které jsou málo 
využívaná. Ostatní chceme naopak 
doplnit prolézačkami a směřovat je 
vhodnými doplňky na předškolní 
a školní děti. Musíme se ale jedno-
duše přizpůsobit předpisům, které 
jsou vydané. Věci, které se lidem 
ale dostatečně nevysvětlí, pak pů-
sobí na veřejnost tak, že se to dělá 
proti nim.“ 
Shodnete se v názorech vždy s ra-Shodnete se v názorech vždy s ra-
dou města?dou města?

„Většinou ano, ale stává se, že se 
na některých věcech také neshod-
neme. O těchto záležitostech pak 
většinou rozhodujeme déle, některé 
odsuneme, abychom mezitím získa-
li více informací. Jako příklad bych 
uvedla obecně závaznou vyhlášku 
města o volném pobíhání psů ve 
městě. Tady jsme se třeba neshodli 
na tom, jaké lokality pro volný po-
hyb pejsků vybrat.“ 
Zapomínáte často na důležité věci? Zapomínáte často na důležité věci? 

„Důležité věci si raději zapisuji. 
Po stole mám pak samé papírky 
s nadepsanými poznámkami. Zrov-
na před vaším příchodem jsem je 
všechny raději schovala do šup-
líku. Některé informace si dávám 
do kalendáře do telefonu. Také se 
mi stává, že než dojdu do vedlejší 
kanceláře, zapomenu na to, co jsem 
chtěla. Tak se zase vrátím, vzpome-
nu si a jdu to vyřídit. Ale to snad 
nejsem jediná, že ne?“
Hrála jste někdy na hudební ná-Hrála jste někdy na hudební ná-
stroj? stroj? 

„Hrála jsem kdysi na kytaru, 
ale jen tak s kamarádkami. Do 
lidové školy jsem nechodila, ale 
navštěvovala jsem balet a džez-
gymnastiku.“                          (mile) 

Když před nedávnem navštívily starostku města Ivanu Řápkovou děti ze Když před nedávnem navštívily starostku města Ivanu Řápkovou děti ze 
4.A. Základní školy na Zahradní ulici v Chomutově, aby jí předaly sbírku 4.A. Základní školy na Zahradní ulici v Chomutově, aby jí předaly sbírku 
na thajskou školku (informovali jsme v minulém čísle Chomutovských no-na thajskou školku (informovali jsme v minulém čísle Chomutovských no-
vin), nevyhnula se starostka jejich zvídavým otázkám. „Takové jsou prostě vin), nevyhnula se starostka jejich zvídavým otázkám. „Takové jsou prostě 
děti. Někdy až nebezpečně přímé a upřímné. Jejich názory na svět, ve kte-děti. Někdy až nebezpečně přímé a upřímné. Jejich názory na svět, ve kte-
rém žijí s dospělými, jsou někdy velmi zajímavé,“ přivítala je s úsměvem rém žijí s dospělými, jsou někdy velmi zajímavé,“ přivítala je s úsměvem 
a odpovídala ochotně na vše, na co se děti zeptaly. a odpovídala ochotně na vše, na co se děti zeptaly. 

Příští CHN vycházejí 
1. června 20051. června 2005

www.chomutov-mesto.cz 




