
Stát zatěžuje obce přenášením 
dalších a dalších povinnosti z ob-
lasti výkonu státní správy, aniž by 
na ně vyčlenil prostředky. Městu 
Chomutov se však daří s tímto tren-
dem úspěšně vyrovnávat. A nejen 
to, jeho úspěšné hospodaření umož-
ňuje další rozvoj města v různých 
oblastech: podporu školství, kultury, 
sportu, ale i podnikatelských aktivit, 
bytové výstavby, a především inves-
tiční činnosti.  

„Naše hospodaření je zdravé, což 
ostatně prokázal nedávno skončený 
audit, který rozebíral hospodaření 
města za rok 2004,“ může tak kon-

statovat starostka Chomutova Ivana 
Řápková. Loňský rozpočet ve výši 
1 289 milionů korun byl sestaven 
jako vyrovnaný, rok skončil s přízni-
vým hospodářským výsledkem 40,6  
milionů korun. Téměř celý výsledek, 
rovných čtyřicet milionů, byl přesu-
nut na podporu investičních akcí na 
rok 2005, například na dětská hřiště, 
městské fontány, stavební úpravy 
v městském divadle, rekonstrukci mol 
na Kamencovém jezeře, cyklostezky 
v Bezručově údolí a na Březenecké, 
veřejné osvětlení na Blatenské a na 
Březenecké, rekonstrukci komunikací 
v Raisově ulici, u Technologického 

parku a na Kamenné a Písečné, 
rekonstrukci parku u soudu a ško-
ly v Hornické ulici a řadu dalších. 
Celkově se pro rok 2005 počítá 
s investicemi v hodnotě převyšují-
cí sto dvacet milionů korun.

Dalším rysem zdravého hospo-
daření je prakticky nulová zadlu-
ženost našeho města. Zadluženost 
obcí v ČR v posledních letech 
postupně narůstá, v roce 2004 
dosáhla výše 75 miliard korun. 
Dluhová služba města Chomutova 
však vykazuje hodnotu 0,09 pro-
centa, přibližně 6,5 milionu korun, 
tedy ani ne půl procenta loňského 
rozpočtu. Zatímco průměrná za-
dluženost na jednoho obyvatele 
je 7 820 korun, v Chomutově to 
je necelých 130 korun. „Tato okol-
nost je pro nás příznivá mimo jiné 
z toho důvodu, že jsme pro naše 
partnery z oblasti peněžnictví, ale 
i ze sféry podnikatelské solidním 
subjektem,“ připomíná starostka 
dopady uvážlivého hospodaření 
a vrací se k důsledkům této strate-
gie – možnosti masivní investiční 
činnosti. „Od občanů jsme získali 
mandát pro správu věcí veřejných, 
a tak považuji za samozřejmé 
obec spravovat co nejlépe, včetně 
zhodnocování jejího majetku. Pro-
to klademe takový důraz právě na 
investice, aby naše město vypada-
lo lépe a lidem se v něm lépe žilo.“ 
Závěrečná slova starostky opět 
dokládají čísla: předpokládaná in-
vestiční činnost v roce 2005 tvoří 
14 procent z rozpočtu, zatímco 
průměr v celé republice (bez Pra-
hy, která hospodaří v řádu miliard, 
a dalších čtyř největších měst) činí 
necelých deset procent.             (lm)

Slovo starostky

Úspěšné hospodaření umožňuje další rozvoj města
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Pořadatelé většiny kulturních 
akcí v Chomutově ušetří. Prvního 
července totiž vstoupí v platnost no-
velizovaná obecně závazná vyhláška 
o místním poplatku ze vstupného, 
která ruší povinnost platit tento po-
platek například u koncertů a dalších 
uměleckých vystoupení, u tanečních 
kurzů a kurzů společenské výchovy, 
u výstav, přednášek, módních pře-
hlídek a akcí pořádaných pro děti. 
Již dříve byly osvobozeny koncerty 
klasické hudby, akce pořádané orga-
nizacemi města a také všechny akce 
sportovního charakteru. Zpoplatněny 
by tak zůstaly prodejní a reklamní 
akce, na nichž je vybíráno vstup-
né, a dále vybrané komerční akce, 
jako jsou diskotéky, taneční zábavy, 
plesy (vyjma plesů středních škol), 
pořady erotického charakteru a tra-
vesti show. Sazba poplatku na tyto 
komerční akce byla sjednocena na 
dvacet procent. 

„Čas od času nám někdo vytýká, 
že nepodporujeme dostatečně kul-
turu, že příliš finančně zatěžujeme 
jednotlivé kulturní aktivity,“ podo-
tkla k chystanému opatření starost-
ka Chomutova Ivana Řápková.

                          (Pokračování na str. 5)

Novela vyhlášky podpoří
kulturní život města

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

Stojany na bicykly je osazeno 
chomutovské náměstí 1. máje. Rad-
nice se tak snaží historické centrum 
zatraktivnit i pro cyklisty a nabíd-
nout této stále rostoucí skupině 
turistů stejné možnosti posezení 
i občerstvení jako těm ostatním. 
Zajímavé přitom je, že jde vlastně 
o realizaci nápadu „zvenčí“. 

„Přišel s tím jeden občan, svůj 
podnět mi poslal mailem,“ vrací 
se k nápadu starostka Chomutova 
Ivana Řápková: „Probrali jsme to 
s našimi odborníky, vytipovali 

vhodná místa i typ stojanů, který 
by esteticky nebyl na obtíž, a necha-
li je nainstalovat. První ohlasy, jež 
jsme zaznamenali, jsou příznivé.“

Podle starostky je to příklad, 
že jsou mezi námi lidé, kterým 
není život v Chomutově lhostejný. 
Navíc rozhodně nejde o případ 
ojedinělý. „Jsem ráda, když vi-
dím, že lidé přemýšlejí, jak své 
město vylepšit, což je ostatně 
i náš cíl. Proto tomuto nápaditému 
člověku, který myslí i na ostatní, 
patří naše poděkování.“              (lm) 

Dobrý nápad dostal zelenou

Vážení spo-
luobčané, v 
poslední době 
se mi už něko-
likrát stalo, že 
mi lidé, kteří 
v Chomutově 
nebydlí, řekli, 
jak moc se 
naše město 

za poslední léta mění k lepšímu. 
Pravdou je, že my, kteří zde byd-
líme a denně městem prochází-
me, si občas moc neuvědomujeme 
všechny ty změny, kterými naše 
okolí prochází. Na každém kroku 
můžeme vidět výsledky investic 
soukromých vlastníků, místních 
firem a samozřejmě taky města 
samotného. Mnohé investice, kte-
ré s kolegy z vedení města při-
pravujeme, vycházejí samozřejmě 
z volebních programů našich po-
litických stran, ale rádi a s chutí 
se necháváme inspirovat nápady 
a požadavky občanů. Ti mají růz-
né příležitosti, jak svá přání dát 
najevo: od dopisů a e-mailů až 
přes účast na setkáních s vedením 
města. Já osobně ráda vyslechnu 
názor každého občana našeho 
města třeba i při setkání na uli-
ci. Někdy se přitom může jednat 
třeba jen o maličkosti, jindy ob-
čané přicházejí i s vizemi velkých 
projektů. Některá přání občanů 
můžeme splnit snadno, jiná jsou 
složitější a některá třeba nespl-
nitelná. Přesto jsou mi všichni, 
kteří za námi přicházejí se svými 
nápady, milejší než ti, kteří nás 
od hospodského stolu kritizují za 
údajné nicnedělání. Věřím, že prá-
vě každodenní spolupráce s ob-
čany může vést k tomu, že bude 
stále víc těch, kteří si všimnou, že 
naše město se opravdu stává stále 
krásnějším. Za vaši stálou pomoc 
a podporu vám moc děkuji.           
                           Vaše Ivana Řápková 

• Ve středu 1. června 2005 Ve středu 1. června 2005 
otevřela v Chomutově společnost otevřela v Chomutově společnost 
Člověk v tísni při České televizi Člověk v tísni při České televizi 
kontaktní centrum pro sociálně kontaktní centrum pro sociálně 
slabé lidi. slabé lidi. Nachází se ve Školní 
ulici 5336 a je určeno všem li-
dem v regionu. Terénní sociální 
pracovníci jsou zde k zastižení 
po předchozí telefonické dohodě 
na telefonním čísle 474 620 413 
nebo v konzultačních hodinách 
v pondělí a ve středu od 10.00 do 
15.00 hodin.

...když žena dává muži květinu...
Zlaté kříže za osmdesát bezplat-

ných odběrů krve obdrželi zasloužilí 
dárci z Chomutovska tentokrát na 
radnici. Do malé slavnosti, kterou 
pořádá oblastní spolek Českého čer-
veného kříže, se zapojila starostka 
Chomutova Ivana Řápková. Dárce 
přijala v předsálí obřadní síně histo-
rické radnice, kde jim nabídla malé 
pohoštění a především jim vyjádřila 
úctu a poděkování. Akt spočíval 
v zápisu dárců do pamětní knihy měs-
ta a v předání Zlatého kříže primář-
kou hematologicko-transfuzního od-
dělení chomutovské nemocnice Evou 
Kezniklovou, poté starostka každému 
z mužů předala rudou růži. Ředitelka 
oblastního spolku ČČK Irena Wacht-
feidlová, organizátorka akce, k tomu 
podotkla: „Je to výjimečná příležitost, 
kdy je na místě, aby dala květinu žena 
muži.“                     (Pokračování na str. 2)

Zastupitelstvo města schválilo uza-
vření dohody o partnerství Chomu-
tova se severoitalským městem Aren-
zano. Smlouva bude podepsána tento 
víkend, během návštěvy představitelů 
arenzanské radnice v Chomutově. Na 
jejím základě bude docházet k vý-
měnným pobytům dětí, kontaktům 
v oblasti kultury, sportu a v sociální 
sféře. Právní akt mimo jiných výhod 
otevře možnost čerpání peněz z ev-
ropských fondů u projektů, u nichž je 
spolupráce zahraničních subjektů pod-
mínkou. Již z minulosti má Chomutov 
uzavřené obdobné dohody s německý-
mi městy Bernburg, Lauda-Königshofen 
a Annaberg-Buchholz.                              (sk)

Partnerství s Italy
nic nestojí v cestě

Dětský domov v Chomutově hostil opuštěné děti z šesti evropských zemí. 
Pětidenní setkání s názvem Můj koncert bylo především přehlídkou zájmo-
vé umělecké činnosti, ale současně umožnilo třem stovkám zúčastněných 
dětí pobavit se, navázat nová přátelství a porovnat pocity ze života bez 
rodičů. Malí Češi, Slováci, Maďaři, Italové, Chorvaté a Němci společně na-
vštívili Prahu, prohlédli si Chomutov se všemi jeho dominantami a také 
předvedli svůj um veřejnosti. Nejprve v atriu SKKS (na snímku latinsko-
americké tance v podání dětí DD Baranya v Maďarsku) a později během 
celodenního maratonu s následným galavečerem v divadle. „Měli jsme oba-
vy z organizace kvůli jazykovým bariérám. Ale všechno klaplo a všem se 
v Chomutově líbilo,“ pochvaloval si ředitel Dětského domova v Chomutově 
Jan Neumann.                                                                                        (text a foto: sk)

Starostka v roli hostitelky dárců krve v předsálí obřadní síně. Jedním 
z oceněných byl i Libor Kundrát (na snímku nahoře).                     (foto: lm)
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je problém, s nímž se obracejí na 
radnici nespokojení občané, kterým 
se tento proces nelíbí. Vedení města 
veřejnosti opakovaně vysvětluje jeho 
příčiny a zároveň naznačuje konkrét-
ní řešení, bohužel však s minimální 
odezvou.          (Pokračování na str. 4)

Pískoviště: výzva pro SVJ

...obecně závaznou vyhlášku č. ...obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2005, kterou jsou stanoveny škol-3/2005, kterou jsou stanoveny škol-
ské obvody základních škol zříze-ské obvody základních škol zříze-
ných městem Chomutov. ných městem Chomutov. Povinnost 
stanovit školské obvody spádovým 
základním školám obecně závaz-
nou vyhláškou definuje zákon č. 
561/2004 Sb. (tzv. školský zákon), 
který nabyl účinnosti 1. ledna 
2005. Město Chomutov dosud řeši-
lo tuto situaci obvody pouze do-
poručenými, avšak v návaznosti na 
nové právní předpisy bylo nuceno 
určit obvody vyhláškou. Ta stano-
vuje devět školských obvodů pro 
devět základních škol. Řeší také 
povinnou školní docházku dětí s 
trvalým bydlištěm v jiných obcích. 

...rozdělení dotací na činnost v ...rozdělení dotací na činnost v 
roce 2005. roce 2005. Dotace v celkové výši 
830 000 Kč byly rozděleny mezi 
sedm sportovních klubů a Dům 
dětí a mládeže. Největší částka při-
padla Tělovýchovné jednotě VTŽ 
Chomutov, a to ve výši 290 000 
Kč. 120 000 Kč tak získá Dům dětí 
a mládeže v Chomutově, 90 000 
Kč AFK Loko Chomutov, 80 000 Kč 
Tělovýchovná jednota Sokol Cho-
mutov, 70 000 Kč Jezdecký klub 
Podkrušnohorského zooparku a po 
60 000 Kč Taneční škola Stardance, 
Taneční klub Beethoven D. C. a 
Sportclub 80 Chomutov. 

V letošním roce se ucházelo o 
poskytnutí dotace na činnost 60 
žadatelů. Deset jich však nesplnilo 
zásady pro jejich udělení. Mezi 50 
úspěšných žadatelů tak již bylo 
rozděleno 1 878 065 Kč.           (mk)

Zastupitelé schválili...

Příští setkání s občany města 
se uskuteční 30. 6. 2005 od 16 
hodin v zasedací místnosti č. 
101 MěÚ ve Zborovské ulici.

Dnešní čelo ulice Doktora Far-
ského tvoří průčelí městských 
lázní. Od samého konce 19. století 
až do počátku 70. let 20. stole-
tí stával v ose ulice evangelický 
kostel. Tato pseudogotická stavba 
ustoupila  parkovišti před měst-
skými lázněmi a Komerční bankou. 
Celé levé průčelí ulice Farského 
bylo zbořeno zase kvůli výstavbě 
obchodního domu. Zde měla sídlo 
Okresní knihovna, než byla přestě-
hována do opraveného jezuitského 
areálu. Zástavba na pravé straně 
ulice vznikla v prostoru městské-
ho příkopu a hradeb. Do dnešních 

dnů se zachoval ze starších domů 
pouze rohový objekt ulice Jakoub-
ka ze Stříbra. Bytové domy pak 
nahradily starší výstavbu v 50. le-
tech 20. století. Vlastní ulice mohla 
vzniknout až po zrušení hradeb a 
záboru příkopů pro měšťanské za-
hrádky. Až do počátku 19. století tu 
býval příkop a vodní náhon, které 
oddělovaly vnitřní město od tak 
zvané Mokré čtvrti podél Pískové a 
Blatenské ulice. V prostoru parku, 
zvaném na starých mapách „Sta-
ré jezero“, bývala pravděpodobně 
větší vodní plocha, která se stále 
zmenšovala, až byla v 19. století 

upravena postupně jako sady a 
posléze městský park. Nástupní 
prostor parku tvořil právě vznos-
ný evangelický kostel s rybníkem 
a parkovým předpolím. Klasicistní 
úpravy parku vzaly z velké části 
zasvé, při rozsáhlé zahradnické 
rekonstrukci v letech 1974 až 
1977. Tehdy prošel městský park 
o rozloze 11,5 hektarů rozsáhlou 
rekonstrukcí, která v tehdejších 
nákladech zahrnovala vysokou 
sumu 4,7 mil. Kč. Park tehdy nesl 
název „Park Československé lidové 
armády“. Při rekonstrukci v 70. 
letech 20. století vzala zasvé pís-

kovcová kolonáda v řeckém stylu. 
Kolonáda byla pravděpodobně jed-
ním z pozůstatků Zemské výstavy 
z roku 1913, která se odehrávala 
mimo jiné i v prostoru parku. 
Společenský život se v nástupním 
prostoru parku odehrává již od 19. 
století. Bývaly tu slavnosti měst-
ských střelců, výstavy, promenády 
a v současnosti se zde odehrávají i 
Chomutovské slavnosti. Vlastní Far-
ského ulice čeká ještě na doplnění 
prostoru za obchodním domem. 
Ten je územním plánem výhledově 
určen k zástavbě, jež  by zakryla 
zásobovací dvůr Prioru.              (jp)

Ulice Doktora Farského - u obchodního domu PRIOR

Na co si dát pozor při koupi Na co si dát pozor při koupi 
pozemku na výstavbu rodinného pozemku na výstavbu rodinného 
domu?domu?

Celou problematiku lze rozdělit 
do dvou okruhů:
1. Vlastnické vztahy1. Vlastnické vztahy

Před koupí pozemku na výstavbu 
rodinného domu je třeba zjistit ma-
ximum informací, a to především 
kdo je vlastníkem pozemku, zda 
pozemek není zatížen výkonem 
práv třetí osoby (např. zda se na 
pozemek neváže věcné břemeno, 
zástavní smlouva apod.). Informace 
lze získat z výpisu listu vlastnictví 
a snímku z pozemkové mapy, které 
pořídíte na Katastrálním úřadě v 
Chomutově.

2. Využití pozemku2. Využití pozemku
Základní informaci získáte na Od-

boru rozvoje a investic města MěÚ 
Chomutov (ing. Lenka Petříková), kde 
zjistíte z Územního plánu sídelního 
útvaru měst Chomutova a Jirkova, k 
jakému využití je pozemek schválen 
a jaké případné podmínky k budou-
cí výstavbě lze očekávat. Dozvíte se, 
jak postupovat v agendě přípravy 
stavby, jaké kroky je nutné učinit, 
aby se vaše představa mohla naplnit 
a váš záměr nabyl reálné podoby.

V dalším vydání se dozvíte o po-
stupových krocích v přípravě stavby 
rodinného domu tak, aby byly pro-
blémy při přípravě stavby minimali-
zovány.                                                       (r)

Radíme stavebníkům  

(Dokončení ze str. 1)
Následovalo neformální posezení. 

Hosté působili zpočátku poněkud 
zakřiknutě, časem se ale uvolnili a 
nakonec se oficiální akce změnila v 
přátelské posezení s příjemnou atmo-
sférou. Nejvýmluvnější z nich, Karel 
Rozkovec, si také vzal slovo. Nejprve 
vyzdvihl přístup svého zaměstnavate-
le k jeho aktivitě, když připomněl, že 
některé firmy se ke svým zaměstnan-
cům-dárcům krve chovají macešsky. 
Pak jménem svých kolegů poděkoval 
pracovnicím Červeného kříže i trans-
fuzního oddělení, zvláště pak starost-
ce za její pozvání. Rovněž starostka 
po skončení setkání dala najevo svou 
spokojenost. „Vím, že mí dnešní hosté 
jsou lidé nezištní a jsem ráda, že jsem 
jim mohla tímto způsobem poděkovat. 
Doufám, že se zasloužilými dárci krve 
se nesetkávám naposledy.“                 (lm)

POPLATEK ZE PS

poplatku ze ps  za rok 2005

Máte za m  již 
zaplaceno ???

Pozor, blíží se splatnost

(splatnost 30. 6. 2005) 

V široké škále sociálních slu-
žeb, které stát prostřednictvím 
úřadů poskytuje občanům, má 
odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví na starosti oblast dávek a 
služeb sociální péče. Jeho klienty 
jsou občané, jejichž příjmy (plat, 
důchod, nemocenská) nezajišťují 
dostatečně jejich životní potřeby, 
a také občané, kteří potřebují po-
moc vzhledem ke svému zdravot-
nímu stavu či věku a ti, kteří bez 
pomoci nemohou překonat obtíž-
nou životní situaci nebo nepříz-
nivé životní poměry. Kvůli této 
rozsáhlé agendě odbor v budově 
městského úřadu na Zborovské 
ulici obsazuje celé první patro.  

Kromě dávek sociální péče pro 
nezaměstnané rozhoduje o po-
skytování příspěvku na výživu 
dítěte - nahrazuje tak vyživovací 
povinnost osob, které neplatí na 
své potomky.  Tento příspěvek 
po nich následně vymáhá. V loň-
ském roce byl vyplácen opakova-
ně příspěvek na výživu pro 207 
dětí. Součástí práce odboru je 
komplexní sociální poradenství v 
těchto záležitostech.

Další skupiny lidí, na něž se 
zaměřuje pomoc „sociálky“, jsou 
občané, kteří se ocitli v krizi a 
tuto nemohou zvládnout svými 
silami, navrátilci z výkonu trestu 
a klienti propuštění ze školských 
zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy. V loňském 
roce byla poskytnuta pomoc 170 
občanům.

Jsou i lidé, kteří zůstanou sami 
i po odchodu ze života - vloni 
odbor zajistil  23 sociálních po-
hřbů.

Dávky sociální péče jsou po-
skytovány rovněž starým a těžce 
zdravotně postiženým občanům. 
V roce 2004 bylo přijato 3 152 
žádostí.

Důležitou složkou práce je péče 
o seniory a handicapované lidi. Ta 
spočívá v rozhodování o umisťo-
vání občanů v domově důchodců, 
penzionu pro důchodce a ústavu 
sociální péče (vloni bylo přijato 
107 takových žádostí), evidenci 
žádostí o přidělení bytu v domě 
s pečovatelskou službou, rozho-
dování o pečovatelské službě a 
opatrovnictví některých občanů 

zbavených způsobilosti k právním 
úkonům. 

OSVaZ je jediným odborem MěÚ 
Chomutov, složeným pouze z žen. 
Jeho pracovnice mimo jiné po-
skytují výchovnou a poradenskou 
péči manželům, rodičům, dětem a 
těhotným ženám při řešení jejich 
rodinných, osobních a sociálních 
problémů, vyhledávají ohrožené 
děti, působí na rodiče, aby plnili 
povinnosti vyplývající z rodičov-
ské zodpovědnosti a projednávají 
s nimi odstranění nedostatků ve 
výchově, rozhodují o výchovných 
opatřeních, neučinil-li tak soud.

Odbor zaměřuje pozornost na 
děti vyhledávající styky s lidmi  
požívajícími alkohol či návykové 
látky nebo páchajícími trestnou 
činnost. Vyhledává děti vhodné 
do náhradní rodinné péče a oso-
by vhodné stát se osvojiteli nebo 
pěstouny a rozhoduje o svěření 
dítěte do péče budoucích osvoji-
telů a pěstounů.

Pomáhá rodičům při řešení vý-
chovných nebo jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě. V roce 
2004 provedly sociální pracovnice 
2 826 sociálních šetření v rodi-
nách. U soudu, na policii, notářství 
a přestupkové komisi zastupovali 
1 227 dětí. Sledují 112 rodin, kde 
je nařízen dohled nad výchovou, 
a intenzivně pracují se 129 rodi-
nami, kde jsou problémy. Také se 
zabývaly šesti dětmi, u nichž bylo 
nahlášeno týrání či zneužívání.

Celkem řešily 231 dětí, které 
spáchaly přestupek, 395 dětí 
s výchovnými problémy a 225 

dětí, které se dopustily trestné 
činnosti.

Sociální pracovnice rovněž na-
vštěvují dvakrát ročně děti  umís-
těné v dětských domovech. Jezdí 
za nimi jako tety, vždy se snaží 
jim přivézt nějakou sladkost či 
drobnost. Děti se na ně těší, „tety“ 
jsou mnohdy jediné, kdo za nimi 
přijede. 

„Každý může přijít na náš od-
bor a požádat o pomoc při řešení 
svých sociálních problémů. Po-
kud by nebylo v naší kompeten-
ci danou problematiku vyřešit, 
zprostředkujeme klientovi pomoc 
u dalších odborníků v sociální 
oblasti, s nimiž spolupracujeme,“ 
ukončuje prezentaci odboru so-
ciálních věcí zdravotnictví jeho 
vedoucí Helena Veselá.                (r)

...když žena dává 
muži květinu...

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Jediný odbor úřadu, kde pracují jen ženy

Klienty jsou děti i rodiče, senioři a každý, kdo se ocitne v krizi

• Při svých cestách po kraji zavítal Při svých cestách po kraji zavítal 
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc kon-
cem května do Chomutova. Jeho kro-
ky vedly do Integrované střední školy 
energetické, firmy Parker Hannifin 
Industrial v průmyslové zóně Severní 
pole a lomu Libouš. Role jeho průvod-
kyně se ujala starostka Chomutova 
Ivana Řápková, která následně Šulco-
vu misi shrnula. „Pan hejtman nepatří 
mezi politiky, kteří vše řídí od stolu 
a nehnou se z kanceláře. Pravidelně 
vyjíždí do různých oblastí kraje, aby 
se s problémy seznamoval přímo v te-
rénu. Tentokrát navštívil například 
školu, jejímž zřizovatelem je kraj, 
aby na místě posoudil podmínky 
projektu, který škola na kraj podala. 
Protože se živě zajímá o politiku 
zaměstnanosti, navštívil také závod 
Parker Hannifin, největšího zaměst-
navatele v našich i okolních  průmys-
lových zónách.“                                    (lm)

Provozy závodu Parker Hannifin provázel hejtmana Jiřího Šulce (vpravo) a 
starostku Ivanu Řápkovou jeho ředitel Radim Otipka. (foto: archiv KÚ ÚK)




