
Už do konce roku by měl být 
hotov materiál, který vytyčí směr, 
jímž se město Chomutov bude 
v nadcházejících letech ubírat. Rám-
cová Strategie města Chomutova, na 
jejímž zpracování se budou podílet 
desítky lidí, nastíní vývoj nejen na 
nejbližší roky, ale určí hlavní směry 
rozvoje města, hlavní cíle a prioritní 
potřeby a aktivity až do roku 2020. 
Podobný materiál z roku 1998 už na 
radnici je, ale byl zaměřen na kratší 
dobu a především, za uplynulých 
sedm let se změnily priority. Dnes 
už to nejsou například průmyslové 
zóny – ty se podařilo vytvořit, což 
do regionu přineslo stovky nových 

pracovních míst – ale mimo jiné kva-
lita vzdělání a bydlení.

Zřejmě každý má své představy, 
jak by město mělo vypadat a jaké 
služby by mělo poskytovat, aby se 
v něm dobře žilo. Aby bylo možné 
tyto představy realizovat, je potřeba 
je pojmenovat, zvážit, co je a co 
není reálné, co je pro rozvoj města 
a obyvatele důležité, a získat pro-
středky na dosažení stanovených 
cílů. Do práce na tomto dokumentu, 
která se právě rozjíždí, se zapojí 
v různých skupinách zástupci města, 
podnikatelů, neziskových organizací, 
občanských sdružení a další osob-
nosti. „S nabídkou spolupráce se 

obrátíme také na sousední obce, 
protože v perspektivě patnácti 
let je vhodné uvažovat o rozvoji 
v širších souvislostech a nikoli 
pouze v hranicích města,“ doplni-
la starostka Chomutova Ivana Řáp-
ková. To přinese pestré spektrum 
stanovisek a podnětů, jež by měly 
doplnit v co nejširší míře názory 
občanů. Ti budou mít možnost se 
„svou troškou do mlýna“ přispět 
nejen na pravidelných setkáních 
s vedením města, která se konají 
každý poslední čtvrtek v měsíci, 
ale i písemně či prostřednictvím 
elektronické pošty. „Kromě toho 
jsme připravili dotazník, jehož 
vyplněním může každý vyjádřit 
své názory na život a rozvoj 
města. Odpovědi jsou anonymní 
a výsledky budou souhrnně zpra-
covány. Budu velmi ráda, pokud 
se do našeho dotazníkového šet-
ření zapojí co nejvíc lidí, protože 
spoluprací s občany můžeme řešit 
jejich problémy a naplňovat jejich 
představy,“ dodala starostka.

Dotazník k rozvoji města bude 
přílohou Chomutovských novin, přílohou Chomutovských novin, 
které vyjdou 21. 9. 2005které vyjdou 21. 9. 2005. Zpra-
cované výsledky dotazníkového 
šetření, s nimiž pochopitelně bude 
veřejnost seznámena, budou pod-
kladem pro práci Řídící skupiny 
pro zpracování Rámcové strategie 
rozvoje města Chomutova, která 
se bude scházet do prosince le-
tošního roku. V lednu 2006 pak 
bude výsledný dokument předlo-
žen vedení a zastupitelstvu města 
ke schválení.  (lm) 

Finanční prostředky na zpracování 
Strategie rozvoje města Chomutova 
poskytl Krajský úřad Ústeckého kraje 
z fondu Evropské unie.

Slovo starostky

Budoucnost města záleží na jeho občanech

7. zá ř í  2005 ročník IX. zdarma do každé domácnosti

Chomutov myslí na handicapované ... /str. 2/  ZŠ v Hornické s novou fasádou ... /str. 2/  Po opravě vysadili 
nové stromy ... /str. 2/  Tvrdá hudba zněla parkem ... /str. 5/  Juniorský mistr Evropy je z Chomutova ... /str. 6/  

č. 15

Lidovou písničkou „Ještě já se podívám“ v podání orchestru Milana Bara-
nijaka zahájili obyvatelé domova důchodců na Písečné zahradní slavnost 
(na snímku vlevo). Oslavili tak první výročí otevření zdejší zahrady, kte-
rou  s chutí využívají k odpočinku. Nechybělo občerstvení ani taneček.
Pozvání přijala i starostka Ivana Řápková, která využila této příležitosti 
a darovala lidem z tamního penzionu zahradní nábytek a pěkné proutěné 
košíky do ergodílny. Ty předala Marii Hornové (na snímku vpravo). Nechy-
běl ani místostarosta Jan Řehák a někteří zastupitelé. „Zahradu využívají 
také děti z rehabilitačního centra a přilehlé mateřinky. Podařilo se nám 
odstranit mezigenerační bariéru tím, že pořádáme společné akce,“ nechala 
se slyšet ředitelka zařízení Alena Tölgová.                                                  (mile)  

Pochvalovali si, že jim nepršelo

Dny evropského 
dědictví 

10. a 11. září

Klenotnice a kancelář starosty 
jindy přístupné nejsou!  

Dále volný vstup do: expozic 
oblastního muzea, kostela sv. Ka-
teřiny, městské věže, kostela Na-
nebevzetí Panny Marie, kostela 
sv. Ducha, galerie Špejchar, kos-
tela sv. Ignáce a hvězdářské věže 
v bývalém jezuitském areálu.

TIP

Téměř tři desítky soutěžících 
záchranářů z celé České republiky 
a Polska se sjely do Chomutova, 
aby zde na simulovaných situacích 
názorně předvedly hledání lidí, za-
valených sutinami zřícených domů. 
Jednou z disciplín soutěže bylo 
rovněž vyhledávání lidí po teroris-
tickém útoku, kdy hrozí nebezpečí 
výbuchu. Nechyběla ani zajímavá 
přednáška o pohybu v oblastech 
postižených zemětřesením, kde 
odborníci vyprávěli své vlastní 
zkušenosti například z Alžíru. 

Přestože odborné učiliště požár-
ní ochrany v Chomutově pořádá 
setkání kynologů již několikátým 
rokem, letos bylo výjimečné právě 
tím, že je obohatily zahraniční 
týmy a pozorovatelé z Rakouska 

a Velké Británie, na akci zavítal 
také izraelský velvyslanec Arthur 
Avnon. Hledání zasypaných lidí 
nedaleko Kyjické přehrady u Jirko-
va vypadalo na první pohled jako 
skutečná akce. 

„Soutěž měla prověřit připrave-
nost psovoda a psa, praxi nezís-
káme jinak než při simulovaných 
zásazích. U samotné akce pak už 
není čas přemýšlet, jak postupo-
vat,“ zmínil se ředitel učiliště plk. 
Karel Mahovský. Jak sám uvedl, zá-
chranářem se člověk musí narodit. 
„Nemám tolik příležitostí účastnit 
se podobných setkání. Vím ale, že 
záchranářská kynologie je velmi 

záslužná práce, které je zapotřebí 
při velmi nesnadných životních si-
tuacích. Jsem ráda, že i my máme v 
Chomutově kvalitní kynology, kteří 
se zúčastňují se svými psy různých 
tuzemských i zahraničních misí 
a daří se jim při jejich poslání 
mnohdy úspěšně zvládat náročné 
úkoly,“ netajila se obdivem nad 
prací záchranářů starostka města 
Ivana Řápková, která se spolu s 
místostarostou Janem Řehákem 
zúčastnila slavnostního zahájení 
celé akce.                                      (mile)

Vyhledávali lidská těla pod sutinami domů
V listopadu letošního roku by 

měla ústecká společnost New Block 
začít stavět bytový dům u kina Oka 
na Lipské ulici, stavbu bude finan-
covat investor. Radnice dům nejpr-
ve chtěla nechat postavit za vlast-
ní finance, ale ani s přislíbenou 
dotací od státu nenašla dostatek 
vlastních prostředků. Vypracovaný 
projekt i pozemky proto nabídla 
investorům.

Radní zastupitelům doporučují 
schválit v září uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě s tím, že po-
zemky město prodá měsíc po na-
bytí právní moci kolaudačního roz-
hodnutí. Do té doby bude mít firma 
pozemky v nájmu. Oproti původní 
nabídce společnost zdvojnásobila 
kupní cenu za pozemky. 

                    (Pokračování na str. 2)

Dům u Oka začnou 
stavět ještě letos

Vážení spoluobčané, kdybych 
mohla mít kouzelný proutek a jed-
ním mávnutím splnit přání všech 
obyvatel našeho města, byla bych 
asi nejšťastnější starostkou pod 
sluncem. Jenže takovou moc ne-
mám, a tak mi nezbývá než snažit 
se postupně řešit různé problémy 
různých zájmových skupin našich 
občanů. Někomu, komu zrovna teď 
chybí v blízkosti jeho domu dětské 
hřiště, se může zdát, že se staráme 
jen o automobilisty. Někdo, kdo 
nemá psa, je přesvědčen, že věnuje-
me příliš mnoho času a energie pro-
blematice pohybu psů. A tak bych 
mohla pokračovat donekonečna. Ob-
čas se zkrátka stává, že někdo vidí 
jen ty problémy, které tíží právě 
jeho. A někdy jsou dokonce někteří 
spoluobčané přesvědčeni, že radni-
ce může vyřešit úplně všechno. Teď 
jsem se například v tisku dočetla, 
jak macešsky se město chová k dě-
tem, když jim zrušilo mnohá hřiště. 
Mnohokrát jsme už psali o tom, že 
jsme tento krok museli udělat, pro-
tože tato stará hřiště nevyhovovala 
předpisům Evropské unie. Netvrdím, 
že se mi ty předpisy líbí a že s nimi 
souhlasím. Jako město ale musíme 
tyto předpisy dodržovat! Snaží-
me se budovat hřiště, která těmto 
předpisům vyhovují, ale vzhledem 
k tomu, že cena takového moder-
ního hřiště se pohybuje kolem mi-
lionu korun, budujeme je postupně. 
A k tomu i chodníky, ulice, parkoviš-
tě, cyklostezky, zeleň a spoustu dal-
ších věcí. Pro každého něco. Pěkný 
den Vám přeje Vaše Ivana Řápková

Příští CHN vycházejí 
21. září 200521. září 2005
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Sochy zatím schovali
Sochy vytvořené na nedávném 

sympoziu v městském parku byly pro-
zatím přemístěny do areálu technic-
kých služeb a do prostorů městského 
divadla. Pracovníci technických služeb 
je odvezli z parku, kde lidé mohli 
v červenci na vlastní oči vidět, jak au-
toři svá díla tvoří od samého počátku. 
„Někteří Chomutováci se zajímají, co 
bude se sochami dál. Obávají se, aby 
je v parku vandalové neponičili, tak 
jsme je pro jistotu odvezli,“ vyjádřila 
se jednatelka Správy kulturních zaříze-
ní v Chomutově Věra Flašková, která, 
jak sama přiznala, chodila o víkendu 
sochy do parku kontrolovat. Umístit 
sochy do centra města však není otáz-
ka týdne.                (Pokračování na str. 2)

Ředitel Odborného učiliště požární ochrany v Chomutově plk. Karel Ma-
hovský (vlevo) spolu se starostkou města Ivanou Řápkovou a náměstkem 
gen. ředitele pro integrovaný záchranný systém plk. Václavem Muchnou 
oficiálně zahájil soutěž kynologických týmů.                                    (foto: mile)
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(Dokončení ze str. 1)
Ty chtěla nejprve odkoupit do 

dvou set korun za metr čtvereční, 
cena však byla nižší než by měla 
být podle cenové mapy města. Firma 
poté nabídku zvedla na 400 korun. 
Oproti původní verzi projektu, který 
počítal s malými sociálními byty, se 
začnou stavět byty větší. „Firma chce 
bydlení přizpůsobit zájmu zdejších 
lidí a v současné době oslovila své  
budoucí klienty, kteří mají vznést 
konkrétní požadavky. V obytném  
domě by tak mělo vzniknout zhruba 
pětačtyřicet bytů, spíše nadstandard-
ních,“ vyjádřila se starostka Ivana 
Řápková po jednání radních.    (mile)

Bytový dům u Oka
(Dokončení ze str. 1)

Do konce letošního roku by ale 
některé z nich mohly mít již své 
konkrétní místo. „Jednotlivé lokali-
ty, které si vybrali pro svá díla au-
toři, jsme konzultovali s odborem 
investic a městským architektem. 
Každá socha potřebuje své vlast-
ní stavební povolení k umístění, 
a proto se tím nyní budou zabývat 
příslušné odbory na městském úřa-
dě,“ doplnila starostka města Ivana 
Řápková. 

A která zákoutí Chomutova ozdobí 
v budoucnu pět sochařských děl? 
„Ženu omotanou fáči“„Ženu omotanou fáči“ od Miloslava 
Doležela z Jirkova najdete v do-
hledné době přímo před divadlem, 
socha by tu měla stát ještě před 
zahájením divadelní sezóny. Dílo 
kadaňského Herberta Kizsy s ná-
zvem „Chůze proti větru“„Chůze proti větru“ zkrášlí 
prostor před Priorem, z druhé 
strany hledíc směrem k městským 
lázním bude zase „Vzhlížející muž“ „Vzhlížející muž“ 
od Jitky Kůsové. Roman Křelina 
z Orasína vytvořil „Bránu věků“,„Bránu věků“, 
která by měla stát na Žižkově ná-
městí a oddělit tak historickou část 
od moderní zástavby. Pod rukama 
Václava Kroba z Rakovnicka vznikl 
„Anděl s křídly“„Anděl s křídly“, pro kterého si vy-
bral místo na Palackého ulici vedle 
budovy zdravotní školy.           (mile)

Odbor ekonomiky vyčíslil výsledky hospodaření města, včetně organizací napojených na jeho rozpočet, za první 
pololetí roku 2005. K poslednímu červnu tak město dosáhlo v příjmové části rozpočtu výsledku 447,4 milionu 
korun, což odpovídá plnění rozpočtu na 54,2 procenta z celoroční plánované částky. Příjmová stránka rozpočtu je 
tvořena daňovými příjmy (263,0 milionu korun), dotacemi (142,0 milionu korun), nedaňovými příjmy (25,0 milionu 
korun) a kapitálovými příjmy (17,2 milionu korun).
Výdajová část městského rozpočtu se zastavila na čísle 403,8 milionu korun, což představuje čerpání ve výši 
42,5 procenta z celoroční částky. Z této částky představují běžné výdaje 365,7 milionu korun a kapitálové výdaje 
38,1 milionu korun.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji města za první pololetí představuje výsledek hospodaření ve výši 43,6 milionu korun. 
Podíváme-li se na samotný provozní rozpočet města, zjistíme, že město zaznamenalo provozní úsporu ve výši 
56,1 milionu korun. Kapitálový rozpočet vykazuje v prvním pololetí deficit ve výši 12,5 milionu korun, z čehož 
je patrné, že město provádí investiční akce na úkor vlastních provozních úspor.
Úhrnný objem rozpočtu města dosáhl po všech úpravách k 30. 6. 2005 výše 949,6 milionu korun. (jmš)

Ke konci prvního pololetí uspořilo město na provozu 56,1 milionů korun
Každý z nás vyhodí za rok zhru-

ba 150 až 200 kg odpadů. Pokud 
si vyšší číslo vynásobíme počtem 
občanů našeho města, vyjde 10 
tisíc tun odpadu. Třetinu z nich je 
možné recyklovat. Pojem recykla-
ce je dnes všeobecně znám. Jedná 
se o zpracování odpadů na nové 
materiály. Město Chomutov pravi-
delně přistavuje ve stanovených 
lokalitách kontejnery na vytříděný 
odpad. Protože je těžké doma od-
pad třídit, je vhodnější jej odděle-
ně odkládat. Doporučujeme pořídit 
si tři nádoby, tašky nebo krabice 
k odkládání těchto tří druhu odpa-
du před odložením do kontejneru. 
V praxi je ale nutné dodržovat 
tyto zásady: Papír – modré nádo-Papír – modré nádo-
by:by: (nevhazujte papír mokrý, mast-
ný znečištěný ani voskovaný). Sklo Sklo 
– zelené nádoby: – zelené nádoby: (nevhazujte kera-
miku, porcelán, sklo z aut, drátě-
né sklo a zrcadla). Plasty – žluté Plasty – žluté 
nádoby:nádoby: (nevhazujte novodurové 
trubky, plastové obaly znečištěné 
od olejů, barev či chemikálií. PET 
lahve vhazujte slisované – sešláp-
něte a uzavřete uzávěrem). Kovy Kovy 
– odnášejte do sběren – odnášejte do sběren nebo na 
sběrné dvory.                                   (r)

Ekologické okénko

Petice, v níž si občané stěžují na 
noční hluk z restaurace v sousedství, 
se projednávala přímo „na místě 
činu“, U Hada v ulici Tomáše ze Štít-
ného. Petice požadovala mimo jiné 
zrušení nonstop provozu restaurace 
a venkovního grilu a udírny. Starost-
ka Chomutova Ivana Řápková se 
rozhodla vyvolat mezi oběma strana-
mi sporu jednání. Písemně pozvala 
k Hadovi mezi „štamgasty“ všechny 
stěžovatele. Dostavili se i zástupci 
města, aby se k problému vyjádřili 
ze svého hlediska. Například Vít 
Šulc z městské policie uvedl, že za 
10 týdnů zaznamenali 11 oznámení 
na nadměrný hluk v nočních hodi-
nách, z toho jen jednou byla stížnost 
oprávněná. Ve stejném období tu 
bylo provedeno dalších 34 kontrol, 
nikdy však nebyly zaznamenány pro-
blémy. Starostka Řápková zdůraznila, 
že možnosti města situaci řešit jsou 
minimální a proto by se lidé měli 
snažit dohodnout mezi sebou. Snahu 
vyvolat široký dialog však znehodno-
tila okolnost, že signatáře petice repre-
zentoval jen její autor, ačkoli podpisy 
pod ní připojilo 22 občanů.            (lm)

Petice versus 
restaurace 

Webové stránky s novou adresou
Webové stránky Úřadu práce v Chomutově byly převedeny na inte-

grovaný portál ministerstva práce a sociálních věcí. Stránky mají nyní 
novou podobu, uchazeči o zaměstnání si tu navíc mohou objednat 
zasílání nabídky volných pracovních míst přímo do jejich e-mailové 
schránky nebo si  do systému zadají vlastní nabídku práce- inzerát 
včetně životopisu. „Poté si na stejném místě mohou číst odpovědi za-
městnavatelů nebo si je nechají zasílat elektronickou poštou,“ vysvětlil 
Jaroslav Veselý z odboru poradenství. Adresa Integrovaného portálu 
MPSV je http://portal.mpsv.cz/. Stránky naleznete po kliknutí na volby 
Zaměstnanost - Informace z úřadů práce - Chomutov. Odkaz na ně je 
rovněž na webových stránkách Města Chomutov.                               (mile)

Po opravě vysadili nové stromy 

Nerovný povrch chodníků 
v Beethovenově ulici vyřešila 
chomutovská radnice celkovou 

Zaměstnanci technických služeb Radek 
Hezoučký (vlevo) a Jaroslav Hudák sá-
zeli minulý týden v Beethovenově ulici 
okrasné hrušně.                         (foto: mile)

rekonstrukcí. Na základě hava-
rijního stavu se tu v nedávné 
době dokončila oprava 160 metrů 
chodníku a zároveň se vybudova-
ly bezbariérové přechody. Celková 
akce vyšla městskou pokladnu na 
necelých 357 tisíc korun. „Na 
havarijní stav nás upozornili ob-
čané na brífinku a tak jsme se 
snažili situaci urychleně vyřešit,“ 
vysvětlila starostka Ivana Řáp-
ková. Minulý týden zde vysázeli 
zaměstnanci technických služeb 
10 nových okrasných hrušní za 
pomoci zcela nové technologie 
AIRPOT. Nahradí tak pokácené 
červeně kvetoucí hlohy, které 
byly ve špatném stavu. Kvůli 
zdejší trolejbusové dopravě totiž 
stromy prošly radikálním řezem 
a ten jim uškodil. „Nové dřeviny jsou 
ve speciálních balech, díky kterým 
mohou být vysázeny i v době vege-
tace, tedy v letních měsících,“ pro-
zradila Eva Veselá z odboru správy 
majetku města. Výsadba jednoho 
stromu vyjde radnici zhruba na 
5 000 korun.                               (mile)

Zbrusu nová fasáda školy s okrově 
žlutým nádechem spolu s opravenou 
střechou a vyměněnými okny přiví-
taly do nového školního roku děti ze 
Základní školy v Hornické ulici. Dva 
měsíce prázdnin postačily k staveb-
ním pracím, na které město získalo 
dotaci z Evropské unie z programu 
GS Phare CBC. Program podporuje 
rozvoj lidských zdrojů v návaznosti 
na příhraniční spolupráci se saskými 
institucemi, partnerem je Annaberg-
-Buchholz. Na dokončení oprav se 
přišla na sklonku prázdnin podívat 
i starostka města Ivana Řápková 
spolu s Günterem Hofmannem, 
který má na radnici v partnerském 
městě na starost sportovní aktivity. 
Ten s ředitelem zmíněné sportovní 
školy Václavem Machem pohovořil 
o možnosti společných sportovních 
aktivit, jež  by se daly na škole do 
budoucna zrealizovat. „V oprave-
ných prostorách lze pořádat turnaje 
a další sportovní akce s mezinárodní 
účastí, zapojit se mohou i jiné cho-
mutovské školy. Děti se alespoň zdo-
konalí v německém jazyce,“ zmínil 
se při prohlídce učeben, tělocvičny 
a zdejšího bazénu ředitel školy. Jak 
Hofmann uvedl, v Annabergu sice 
nemají školu, která by upřednost-
ňovala hokej jako zdejší chomutov-
ská, nicméně poměrně populární je 

u nich zase florbal. „Rekonstrukce 
vyšla zhruba na deset milionů korun, 
z nichž šest se podařilo městu získat 
v rámci dotace. Škola vypadá moc 
pěkně, zároveň se tu sníží energe-
tické ztráty. Chceme takto postupně 
pokračovat i v jiných zařízeních. Je 

přece jen lepší řešit problémy kom-
plexněji, investovat do jedné školy 
více peněz a udělat za ně více věcí 
najednou než prostředky rozptylo-
vat a jednotlivé nedostatky takříka-
jíc záplatovat jednou tam, podruhé 
jinde,“ vyjádřila se starostka.   (mile)

Opravu školy si prohlédla starostka se zástupcem z Annabergu

V současné době je uzavřena ulice 
Zborovská, kde se provádí rekonstruk-
ce od mostku přes Chomutovku po 
křižovatku s Bezručovou ulicí. Úsek 
je proto uzavřen až k semaforům 
u Delvity. Práce potrvají do 15. říj-
na 2005. Investorem akce je Správa 
a údržba silnic. Z městské pokladny se 
investuje 350 000 korun na nový záliv 
městské hromadné dopravy. 

Zhruba od poloviny září bude 
uzav řena taktéž z důvodu obnovy 
ulice Adámkova. Opravovat se začne 
kompletně celá vozovka, upraví se 
chodníkové plochy a vytvoří místa pro 
parkování. Celá akce vyjde na více než 
pět miliónů korun. Ulice bude neprů-
jezdná do poloviny prosince.       (mile)

Ulice se opravují 

Ředitel sportovní školy v Hornické ulici Václav Mach (druhý zleva) ukázal 
starostce Ivaně Řápkové (vlevo) a Günterovi Hofmannovi z Annabergu 
(vpravo) kromě oprav i tělocvičnu a zdejší bazén.                        (foto: mile) 

Poplatek za odpady 
za 2. pololetí 2005

je splatný do 30. 9. 2005
211 koru n na osobu za pololet í

Městský ústav sociálních služeb 
převzal štafetu od Nadace Škola 
s handicapem a bude od nynějška 
nejen převážet handicapované děti 
do zdejších škol, ale starat se záro-
veň o údržbu a provoz nového vo-
zidla. Devítimístnou Toyotu  za 179 
tisíc korun získal od nadace, která 
osm let pomáhala rodičům s převo-
zem chomutovských a jirkovských 
dětí a tím jim nesmírně ulevila od 
těchto starostí. Děti se měly možnost 
vzdělávat, některé z nich studují na 
střední škole. Mnozí rodiče naopak 
mohli chodit díky této službě do 
práce. „Nové auto jsme koupili díky 
organizátorům módní přehlídky, kde 
se loni mezi lidmi vybralo osmdesát 
tisíc korun. Bez jejich pomoci a záro-
veň ochotného přístupu chomutovské 
radnice bychom to nezvládli,“ netajila 
se jednatelka nadace Helena Lacinová 
a dodala, že přístup Chomutova se 
svozem dětí je v této oblasti takřka 
ojedinělý. „Mohl by být příkladem pro 
ostatní, často z jiných měst slýchá-
vám pravý opak. Lidé s handicapem 
opravdu stále ještě překonávají řadu 
bariér,“ uvedla Lacinová.

„Chomutov je příkladem pro ostatní,“ prohlásila jednatelka nadace 

Předání nového vozidla si ne-
nechala ujít ani starostka města 
Ivana Řápková. „Někdo musí udělat 
první krok. Ten nastal před osmi 

lety z vaší strany a svůj úkol jste 
dostatečně splnili. Pro tyto děti 
jste udělali hodně,“ vyjádřila se 
a zároveň připomněla, že se město 
zapojilo před několika lety do pro-
jektu bezbariérový Chomutov. „Je 
důležité při jednotlivých investič-
ních akcích na tyto lidi pamatovat 
a usnadnit jim život odstraňováním 
překážek na ulicích i v budovách,“ 
prohlásila starostka a připomněla 
například bezbariérovou školu, 
přístup na zdejší radnici nebo 
upravené nájezdy na autobusových 
zastávkách.                                  (mile)

Jednatelka nadace Škola s handicapem Helena Lacinová (vlevo) předala 
slavnostně ředitelce městského ústavu sociálních služeb Aleně Tölgové 
(druhá zprava) nové vozidlo pro svoz dětí.                                      (foto: mile) 

Sochy zatím schovali




