
Téměř tři stovky chovatelů psů 
obdržely platební výměry s navý-
šením na trojnásobnou částku zá-
kladní sazby poplatku. „Na neuhra-
zení poplatku byli všichni dlužníci 
upozorněni zasláním výzvy, jejíž 
součástí byla i oddělitelná poštovní 
poukázka s uvedením ještě nenavý-
šené částky. Zaplatit mohli do konce 
srpna, ačkoliv splatnost poplatku 
vypršela již ke konci prvního polo-
letí,“ připomíná vedoucí odboru Jan 
Mareš. Dlužníci teď mohou čekat, že 
namísto základního ročního poplat-
ku 1 500 korun zaplatí 4 500 korun, 
důchodci pak namísto 200 korun na-
výšený poplatek ve výši 600 korun. 

Odezva občanů na sebe nenechala 
dlouho čekat. „Ti, kteří dostali výměr, 
se dostavují na radnici a reagují různě 
– od nadávání na úředníky po ochotu 
zaplatit,“ konstatuje ekonom města. 

„Existují stejná pravidla pro všech-
ny. Občané, kteří poctivě platí své 
závazky vůči městu, nemohou být 
v nevýhodě vůči těm, kteří to nedělají,“ 
zdůraznila starostka Chomutova Ivana 
Řápková. „Jistě, každý se může dostat 
do kritické situace, ale lidem, kteří 
projeví snahu se dohodnout, vychází-
me vstříc. Jsou tu například možnosti 
splátkových kalendářů. Základem je 
však ochota svým závazkům dostát, 
tedy obrátit se na městský úřad a 
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5. ř í jna 2005 ročník VII .  zdarma do každé domácnosti

Vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství schválena ... /str. 2/  Chomutov bude mít metropolitní síť ... /str. 2/ 
Ukrajinská kultura: Vystoupení padesáti banduristů ... /str. 5/  V lázních učí plavání už pětadvacet let ... /str. 6/ 

č. 17

Příští CHN vycházejí 
19. října 200519. října 2005

www.chomutov-mesto.cz 

jednat. To bohužel většina dlužní-
ků nedělá a přijde si stěžovat, až 
když už je pozdě.“ 

Stejný postup vůči dlužníkům 
zvolí radnice i k těm, kteří do 
konce září neuhradili poplatek za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů. „Poplatek jim bude  následně 
vyměřen platebním výměrem
s určením náhradní lhůty splatnos-
ti. I v tomto případě může být včas 
nezaplacený poplatek zvýšen až 
na trojnásobek sazby,“ upozorňuje 
J. Mareš. Poplatek činí 422 korun, 
takže dlužník zaplatí 1 266 korun. 
Ale jak ekonom k města dodává, 
ani to nemusí být konečná suma. 
„V případě, že daňový nedoplatek 
nebude uhrazen ani v této náhradní 
lhůtě, bude vymáhán daňovou exe-
kucí na základě exekučního příkazu 
nebo prostřednictvím exekutorské-
ho úřadu, který již řeší některé 
pohledávky z předchozích let.“

Existují různé způsoby exekuce. 
Nejběžnější je exekuce na finanční 
prostředky dlužníka, a to nejen 
na bankovních účtech, ale může 
být provedena například srážkou 
ze mzdy, z důchodu, ze sociálních 
a nemocenských dávek, staveb-
ního spoření, životního pojištění 
a podobně. Při vymáhání dluhů 
prostřednictvím exekutorského úřa-
du hradí dlužníci navíc v plném 
rozsahu náklady na vymáhání. Jen 
pro názornost lze uvést, že i sto-
korunový dluh se může zvýšit až 
o 6 000 korun. Městský úřad proto 
opakovaně apeluje na občany, aby 
uhradili poplatek včas a předešli 
tak následným problémům a nepří-
jemnostem při jeho vymáhání.  (lm)

Dohady a námitky ohledně záko-
na o střetu zájmů v chomutovském 
zastupitelstvu jsou minulostí. 
Zákon, podle něhož neměli  vy-
konávat svůj mandát zastupitele 
ředitelé organizací zřizovaných 
městem, se týkal ředitele jedné 
ze základních škol Miloše Zelen-
ky a ředitele zooparku Přemysla 
Rabase. Ústavní soud ČR toto le-
gislativní opatření zrušil dva dny 
po červnovém jednání zastupitel-
stva, na němž bylo rozhodnuto 
tento bod jednání přerušit. Proto 
byla problematika uzavřena až na 
zastupitelstvu v posledním týdnu 
v září, kdy bylo projednávání pře-
rušeného bodu ukončeno.

                    (Pokračování na str. 2)

Zánik mandátu vyřešen

Vážení spoluobča-
né, při posledním 
jednání zastupitel-
stva města Cho-
mutov jsme mimo 
jiné projednávali 
vyhlášku, která re-
guluje provoz vý-
herních automatů 

na území našeho města. Někteří 
zastupitelé již před naším jedná-
ním v novinách prezentovali, že 
jejich snahou bude výherní auto-
maty v Chomutově zcela zakázat. 
Jejich snaha bezesporu vycházela 
z přesvědčení, že tyto automa-
ty jsou škodlivé, neboť mohou 
u některých hráčů vyvolat závis-
lost, která může být pro hráče 
a jejich rodiny zhoubná. S tím lze 
samozřejmě souhlasit, ale zákony 
naší země provozování hracích 
automatů nezakazují! To by totiž 
musela být zcela zakázána třeba 
i konzumace alkoholu. A přitom 
všichni víme, že sklenička piva 
nebo vína k dobrému jídlu nemů-
že nikomu uškodit, zato slabí lidé 
bez vůle mohou být alkoholem 
zcela rozloženi. Naše vyhláška 
o hracích automatech tedy nakonec 
určuje, kde mohou a kde nemohou 
herny s automaty být. Zákon říká, 
že herny mohou být sto metrů od 
škol, kostelů a úřadů, ale umožňu-
je městům tuto vzdálenost i zkrá-
tit. My se rozhodli tuto vzdálenost 
zkrátit na dvacet metrů, protože 
jinak by bylo nutné velké množ-
ství heren zcela zrušit. A přitom 
nejde o to, jak daleko třeba od 
kostela herna je, ale o to, zda 
její zaměstnanci dodržují zákon 
a nepouštějí k automatům děti pod 
osmnáct let. A ke kontrole tohoto 
nařízení máme městskou policii, 
která se podobným kontrolám dost 
intenzivně věnuje. Takže dnes 
se dokonce setkáváme i s tím, že 
někteří majitelé heren sami volají 
strážníky, když nějaké dítě nechce 
opustit jejich hernu. Lidem se sla-
bou vůlí nedokáže žádný zákaz 
zabránit v hraní na automatech 
a ti ostatní si třeba rádi občas 
pohrají se Štěstěnou. A miliony 
ročně, které majitelé heren zapla-
tí na poplatcích městu, můžeme 
i dál používat na podporu spor-
tu, kultury a zájmových činností. 
Peníze z automatů totiž nejsou 
o nic špinavější než ty, které 
vybírá stát na daních z alkoholu 
či cigaret. Hezký den Vám přeje 
Vaše Ivana Řápková

Záchranáři zasahovali u fingované havárie
Prověřit dojezdové časy a součin-

nost složek integrovaného záchranné-
ho systému měla fingovaná dopravní 
nehoda, kterou jeho organizátor, 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého 
kraje, situoval na přemostění přelož-
ky silnice I/7 v lokalitě Kačák. Námět 
byl hrůzný, ale bohužel reálný: auto-
bus a dvě auta po kolizi spadly pod 
most, kde částečně poškodily cister-
nu, z níž pozvolna unikala nafta. 
Jeden z automobilů začal hořet. 
V troskách vozidel bylo dvacet osob 
s různým stupněm poranění, navíc 
jedna mrtvá. 

Role figurantů se zhostili přesvěd-
čivě namaskovaní žáci Integrované 
střední školy energetické v Chomu-
tově.                    (Pokračování na str. 2)

Hasiči vynášejí zraněné cestující 
z autobusu ven, kde se jich ují-
mají zdravotníci.                  (foto: sk) 

Dalším dokladem úspěšnosti 
města v získávání dotací z evrop-
ských fondů bude park v soused-
ství okresního soudu. Díky dotacím 
z evropských fondů změní místo v 
průběhu příštího roku svou podo-
bu a z pustého prostoru se stane 
park s dvěma kašnami.

V současné době probíhají výbě-
rová řízení na dodavatele, připra-
vuje se první workshop, ve kterém 
si v rámci společného projektu vy-
mění podněty a informace odbor-
níci z oblasti životního prostředí 

z České republiky i ze sousedního 
Saska. Park bude sloužit nejen 
k odpočinku, ale také ke vzdělá-
vání. Bude zde totiž vybudována 
minibotanická zahrada, kde se 
návštěvníci budou moci seznámit 
s flórou Krušnohoří.

Nová podoba parku, který bude 
veřejnosti nabízet prostor pro re-
laxaci, vyjde na 5 621 000 korun, 
město však zaplatí jen přibližně 
1,4 milionu. Zbytek pokryjí „evrop-
ské“ peníze, tentokrát z programu 
INTERREG IIIA.                                (lm)

Park v novém kabátě poslouží i vzdělávání
Do sociální oblasti směřuje 

investiční akce, kterou chomu-
tovská radnice právě realizuje. 
Provozovna městského ústavu 
sociálních služeb v Bezručově 
ulici bude mít novou stravovnu. 
Jak uvedla ředitelka ústavu Ale-
na Tölgová, nepůjde zdaleka jen 
o službu pro jeho obyvatele. „Bude 
to centrální vývařovna pro senio-
ry s kapacitou šest set jídel denně,“ 
řekla Tölgová, „takže bude sloužit 
i pro naši rozvozovou službu. Sa-
motná jídelna bude mít kapacitu 
sedmdesát míst.“

Práce na této investiční akci za-
čaly v srpnu a do konce roku bude 
vše hotovo. Celkové náklady pře-
sahují 27 milionů korun.  „Nejsou 
to jen náklady na stavební úpravy, 
projekt je komplexní, takže jsou 
do něj započteny i výtah a vzdu-
chotechnika, ale také celé vybavení 
vývařovny, které samo činí asi 
třetinu celkové sumy,“ připomíná 
Zdena Hocká z odboru rozvoje 
a investic. Jako v celé řadě jiných 
projektů, i zde se městu podařilo 
uspět se žádostí o dotaci, tentokrát 
na ministerstvu práce a sociálních 
věcí, takže městský rozpočet zatíží 
nová stravovna zhruba čtvrtinou 
celkových nákladů.                      (lm)

Centrální stravovna pro seniory bude hotova ještě letos
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 www.spessart.cztel.: 474 626 827, 602 341 198

Chystáte svatbu?
Setkání spolužáků?
Oslavu narozenin nebo jakoukoliv jinou party?

Pouze vytočte tel. číslo 474 626 827 
nebo 602 341 198 a všechny starosti 
s přípravou a realizací nechte na nás.

Vy se bavte, my budeme pracovat

Za velmi příznivé ceny nabízíme:
� stylové nadstandardní prostředí  restaurace 
� zahradní sezení � špičkovou kuchyni 
�  profesionální obsluhu � hotelové ubytování

SPESSART

Správa kulturních 
zařízeni 

Chomutov s.r.o.
 vás zve

The Backwards 
6. 10. - koncert - městské divadlo 

Dny ukrajinské kultury 
16. 10. - výstava, koncerty, promítání, 
večerní zábava - městské divadlo 
17. 10. - bohoslužba a koncert církevní 
hudby - kostel sv. Ducha

TIP
Chodba do centrální stravovny 
bude mít novou dlažbu. Na snímku 
při jejím pokládání Miloslav Poch-
mann.                                     (foto: mk)
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(Dokončení ze strany 1)
„Konečně jsme se zbavili problé-

mu, který vznikl schválením nepo-
vedeného zákona a neprospíval ke 
konstruktivní atmosféře v zastupi-
telstvu,“ okomentovala situaci sta-
rostka Ivana Řápková. „Naštěstí se 
nám podařilo řešit záležitost tak, 
aby vše proběhlo podle platných 
zákonů a v zastupitelstvu zůstaly 
osobnosti, které získaly důvěru 
občanů a jsou pro jeho  práci pří-
nosem.“                                             (lm)

(Dokončení ze str. 1)
Zachraňovat životy a likvidovat 

následky havárie během chvíle při-
jely výjezdové jednotky hasičského 
záchranného sboru, dobrovolných 
hasičů, policie, zdravotní záchranky, 
armádního záchranného praporu, 
červeného kříže a městských stráž-
níků. „Úroveň cvičení hodnotíme vy-
soko, opět se ukázalo, že jednotlivé 
složky záchranného systému jsou 
schopny velmi dobře spolupracovat,“ 
uvedl tiskový mluvčí Hasičského zá-
chranného systému Ústeckého kraje 
Lukáš Marvan.                                       (sk) 

Záchranáři zasahovali…

Prudký rozvoj informačních technolo-
gií zasahuje i do komunální politiky. 
Chomutov drží krok s dobou, bude 
následovat řadu evropských i českých 
měst a zřídí metropolitní síť. Jde 
o datovou páteř města, která propojí 
všechny jeho důležité instituce, úřady 
a organizace, ale také integrovaný zá-
chranný systém či komerční subjekty. 
Metropolitní síť může dále sloužit 
nejen k  připojení na internet, ale 
i k videotelefonování, k práci z domo-
va nebo například sledování jednání 
zastupitelů na internetu. Záměr je sice 
finančně náročný, ale podstatnou část 
nákladů pokryjí dotace, a především 
jde o projekt, který počítá s návratností 
vynaložených investic v řádu několika 
let. Projekt prezentovali na jednání za-
stupitelstva odborníci (na snímku Jan 
Houda ze společnosti Cisco Systems), 
kteří uvedli konkrétní přínosy, jaké 
zaznamenali v jiných městech. Poté 
zastupitelé záměr zřídit metropolitní 
síť v Chomutově schválili.                    (lm)

Rekonstrukce potoka Chomu-
tovky znamená zásah do podoby 
města, který bude po svém do-
končení jistě přínosem. Realizace 
této akce měla ale háček, s nímž 
se na městský úřad obrátil jeden 
z občanů. Ve své stížnosti, ad-
resované odboru životního pro-
středí, poukázal na to, že dělníci 
pracující na rekonstrukci nemají 
kde vykonávat svou potřebu a ule-
vují si ve veřejné zeleni, zejména 
v prostorech u zimního stadionu. 
Stěžovatel mimo jiné poukazuje 
na to, že sám pracoval ve staveb-
nictví a proto ví, že se v cenách 
staveb počítalo i se sociálním 
zázemím.

Odbor životního prostředí zare-
agoval tím, že vstoupil do jednání 
s investorem akce, státním podni-

kem Pohodí Ohře, který se obrátil 
na zhotovitele. Tím je stavební 
firma z Ústí nad Labem. Z infor-
mace, které investor následně po-
skytl městskému úřadu, vyplývá, 
že podnět z radnice vedl k ověře-
ní situace. Při kontrolních dnech 
dodavatel dokladuje pochůzkou 
po staveništi i rozmístění sociál-
ního zařízení, které je  operativ-
ně přemisťováno v návaznosti na 
postupu stavebních prací, stojí 
v odpovědi investora.

Úsek kontroly stížností městské-
ho úřadu eviduje tento podnět jako 
částečně oprávněný, to znamená, 
že prvotní reakce občana poukazu-
jícího na nesprávné jednání vedla 
příslušné instituce k tomu, že se 
na problém zaměřily, aby se uvedlo 
vše do pořádku.                             (lm)

Podnět občana vedl k nápravě situace

Zastupitelstvo města akceptova-
lo doporučení radních a schválilo 
obecně závaznou vyhlášku, kterou 
se upravuje pohyb psů na veřej-
ném prostranství. Nová právní 
úprava ukládá konkrétní povin-
nosti fyzickým osobám, které by 
v daném okamžiku odpovídaly za 
škodu způsobenou psem, a dále 
ukládá povinnost majitelům psů 
zajistit, aby byl pes opatřen plat-
nou identifikační známkou. Nahra-
zuje vyhlášku z roku 2002 o chovu 
psů, koček a hospodářských zvířat. 
Podmínky stanovující chov jiných 
zvířat než psů dostatečně vymezu-
je občanský zákoník.

„Změna spočívá především v tom, 
že zatímco dosavadní vyhláška 
ošetřovala pohyb psů pouze v cen-
tru města, nová se vztahuje na celé 
město,“ vysvětlila vedoucí odboru 
životního prostředí městského 
úřadu Ludmila Rusňáková. „Dosud 
bylo stanoveno, že pes musí být na 
vodítku v centru a v jiných částech 

Nástěnné a stropní malby ze sklon-
ku 16. století, které tvoří výzdobu 
takzvané klenotnice ve starobylé 
budově chomutovské radnice, se 
dočkaly v září další rekonstrukce, 
v novodobé historii už třetí. Poprvé 
to bylo koncem 19. století, podruhé 
ve 20. letech století minulého. Po 
odbornících, kteří skončili s restau-
rátorskými pracemi v posledním 
týdnu září, přišli na řadu pracov-
níci z oddělení hospodářské správy 
městského úřadu. Na snímku při 
bílení Miroslav Slepička.              (lm)

• Radní projednali předloženou 
zprávu o dopravní situaci na Černém 
mostě při výjezdu od supermarketu 
Lidl a budou iniciovat úpravu doprav-
ního značení žádostí na dopravním 
inspektorátu tak, aby se zde vybu-
doval připojovací pruh podle původ-
ního řešení. Kvůli výstavbě Lidlu se 
v těchto místech změnilo vodorovné 

dopravní značení a připojovací pruh 
byl zrušen. Umístěná svodidla však 
brání rozhledu v křižovatce a pro 
řidiče se tato dopravní situace stává 
nepřehlednou. Rozhodnutí radních 
tak má vést k nápravě této situace.

• Radní vzali na vědomí investič-
ní plán a výhled hospodaření Do-
pravního podniku měst Chomutova 
a Jirkova a. s. do roku 2010 a uložili 
zástupcům měst tento plán průběžně 
aktualizovat a zapracovávat do něj 
takové změny, které naplní potřeby 
obou města. 

• Radní vzali na vědomí informaci 
o postupu prací a řešení dopravní 
situace na silnici I/13 na kruhovém 
objezdu u bauMaxu. Probíhá tu vý-
stavba okružní křižovatky včetně 
veřejného osvětlení a umístění zvý-
šených bariér mezi jízdními pruhy. 
Bariéry budou natolik vysoké, že 
znemožní přecházení vozovky v ur-
čitém úseku. Součástí úprav je také 
doplnění zelených a hlukových ba-
riér podél komunikace. Stavba bude 
dokončena v listopadu.           (mile/lm)

Ze společné Rady měst Chomutova a Jirkova 

Po prázdninové pauze se zno-
vu konají setkání občanů města 
s jeho vedením, které radnice pořá-
dá každý poslední čtvrtek v měsíci. 
Smyslem těchto „brífinků“ je přímý 
kontakt s obyvateli města, kteří 
tak mají možnost seznámit jeho 
představitele s tím, co je trápí. Lidé 
většinou přicházejí s konkrétními 
podněty zejména z jejich bezpro-
středního okolí, ale jejich pozornos-
ti leckdy neuniknou ani obecnější 

problémy. Zářijové setkání mělo 
bod programu navíc. Starostka měs-
ta Ivana Řápková seznámila občany 
s projektem Strategie rozvoje Cho-
mutova, který má stanovit směry 
vývoje v příštích letech. „Kdo jiný 
než vy, občané, by se měl k této 
záležitosti vyjádřit?“ požádala pří-
tomné o spolupráci formou vyplně-
ní zevrubného dotazníku, který jim 
nato rozdal tajemník úřadu Theodor 
Sojka (na snímku).                          (lm)

Setkání s občany opět začala

Městská policie v Chomutově  
vznikla v roce 1990 na základě 
zákona ČNR č.367/90 Sb., o obcích. 
V té době ji tvořilo jen několik 
pracovníků, kteří neměli uniformy, 
zbraně ani vysílačky. Už po roce 
jsou však  strážníci, kterých je 13, 
vybaveni krátkou střelnou zbraní 
a radiostanicí. 

Oficiální název Městská policie 
Chomutov se objevuje v roce 1992. 
Početní stav strážníků se postupně 
navyšoval až na 44 a zahájil se ne-
přetržitý třísměnný provoz. O rok 
později byl zahájen provoz pultu 
centrální ochrany objektů, kterým 
se zajišťovala ochrana objektů 
a majetku občanů.

„Ve čtyřiadevadesátém se poprvé 
objevily “botičky“ a byla zříze-
na jednotka strážníků s územní 
odpovědností, kteří vykonávali 
pravidelnou pochůzkovou činnost 
v jim svěřených úsecích města,“ 
listuje archivem městské policie 
její současný ředitel Jan Dřízhal 
a připomíná přitom všechny své 
předchůdce: Františka Švandrlíka, 
Jaroslav Vostrého, Josefa Jonáše 
i Josefa Olišara, který strážníkům 
šéfoval nejdéle – osm let.

Před deseti lety byla zavedena 
linka tísňového volání – 156 – 
a v ulicích se poprvé objevily stráž-
nice. V následujícím roce  se začalo 
s budováním městského kamerové-
ho dohlížecího systému a byly 
uvedeny do zkušebního provozu 
první kamery, což později vedlo 
k rozšíření stavu také o civilní 
zaměstnance. Fax pro sluchově 
postižené občany a linka seniorů 
byly zavedeny v roce 1998. Další 
vývoj přinesl mimo jiné další na-
vyšování počtu strážníků, moderni-
zaci software kamerového systému 
i pultu centrální ochrany. „Předloni 
vzniklo samostatné dopravní oddě-
lení,“ připomíná už bližší minulost 
J. Dřízhal, který právě v roce 2003 
nastoupil do funkce ředitele měst-

ské policie. „Na podzim téhož roku 
jsme ve spolupráci s technickými 
službami města započali s odtaho-
váním aut, tvořících překážku v sil-
ničním provozu. Rovněž se objevily 
v centru první parkovací automaty 
a v rámci změny organizační struk-
tury městského úřadu se k nám 
přesunul výkon funkce manažera 
prevence kriminality.“

V roce 2004 byl početní stav 
pracovníků městské policie  na-
výšen o 5 strážníků. Celkový stav 
činí 68 zaměstnanců, z toho 63 
strážníků. Od počátku roku 2004 
se také datuje prohloubení spolu-
práce s Policií ČR formou pravidel-
ných porad vedení obou institucí, 
výměny informací a společných 
kontrolních akcí zaměřených na 
restaurace, bary či herny nebo 
další společné aktivity. „Pozornost 
věnujeme rovněž výchovné práci, 
v rámci prevence kriminality pořá-
dáme přednášky na všech školkách 
v Chomutově, ukázky naší práce 
připravujeme také pro školáky,“ 
dodává J. Dřízhal. 

To bylo stručné shrnutí minulos-
ti, jaká je současnost a nejbližší 
budoucnost městské policie? „Zís-
kali jsme program a zajistili jsme 
jím napojení Pultu centralizované 
ochrany na kamerový systém, pra-
cuje se na připojení kamerového 
systému z objektu Armabeton na 
operační středisko pomocí optic-
kého kabelu, vybudoval se nový, 
strategický  kamerový bod na Ex-
perimentu a do konce  října bude 
vybudován další nový kamerový 
bod na sídlišti Písečná. V násle-
dujícím období bude nainstalován 
kamerový bod na objektu u kři-
žovatky ulic Palacká, Beethovenova 
a přesunutí kamery v ulici Pod Bří-
zami,  před ZŠ Zahradní,“ vypočítá-
vá Dřízhal. „Ale to jsou jen některé 
dílčí technické změny, to hlavní se 
nezmění: dohled na pořádek, ochra-
nu majetku i osob ve městě.“

Shrnutí práce strážníků zaznělo 
při příležitosti jejich „narozenin“ 
zaznělo také od jejich velitele, mís-
tostarosty Řeháka. „Městská policie 
si od dob svého vzniku vybudovala 
u občanů Chomutova patřičnou po-
zici a občané ji berou jako potřeb-
ný prvek pro dodržování dozoru 
nad veřejným pořádkem ve městě. 
Lidé už ví, že strážníci tu nejsou 
jen proto, aby jim udělovali poku-
ty, ale také proto, aby jim pomáha-
li. Rovněž výchovné aktivity našich 
strážníků mezi dětmi a mládeží 
v rámci prevence kriminality mají 
nesporně svůj význam. Zkrátka: 
městská policie se ze těch patnáct 
let své existence stala nedělitelnou 
součástí života města.“               (lm)

Už patnáct let dohlížejí strážníci na pořádek
Jubileum je příležitostí k pohledu se do historie městské policie

Zánik mandátu vyřešen

Vyhlášku o pohybu psů na veřejném 
prostranství zastupitelé schválili

města nebyla určena žádná omeze-
ní. Pravidla pro pohyb psů v centru 
zůstávají nezměněna, pro jiné části 
města nově platí, že pes musí mít 
vodítko nebo náhubek.“ Jak Rus-
ňáková dodala, smyslem vyhlášky 
je mimo jiné zamezit volnému po-
hybu psů po městě a vytěsnit ho 
mimo obydlené prostory.           (lm)

Jak jsme již dříve informovali, 
Městský ústav sociálních věcí Cho-
mutov letos poprvé otevřel svou 
náruč vzdělávání seniorů v rámci 
tzv. Univerzity třetího věku. Zepta-
li jsme se předsedy dozorčí rady 
MÚSS Chomutov Pavla Markvarta, 
jak univerzita funguje.

Co vás vedlo k otevření Univerzi-Co vás vedlo k otevření Univerzi-
ty třetího věku v Chomutově?ty třetího věku v Chomutově?

Nechali jsme se inspirovat zku-
šenostmi jiných měst, kde podob-
né vzdělávání existuje více let. 
Někde jsou organizátorem tohoto 
druhu vzdělávání skutečné univer-
zity, jinde jsou to sociální ústavy. 
Cíl je ale všude stejný: nabídnout 
seniorům kromě běžných kultur-
ních a zájmových programů také 
vzdělávání. Zkušenosti totiž uka-
zují, že starší lidé často touží po 
informacích s větší dychtivostí než 
jejich vnuci. 

Co přesně univerzita třetího Co přesně univerzita třetího 
věku svým studentům nabízí?věku svým studentům nabízí?

V letošním roce nabízíme dva 
studijní programy: Úvod do huma-
nitních studií a Úvod do přírodo-

vědných studií. Oba programy jsou 
pestrou nabídkou různorodých 
přednášek, které představují jakýsi 
vhled do humanitní a přírodovědné 
problematiky. Pokud bude zájem, 
budeme některé téma z letošních 
úvodů rozvíjet v příštím akademic-
kém roce. Letos se nám podařilo 
zajistit kvalitní lektory z řad míst-
ních odborníků, takže věřím, že 
budou naši studenti spokojeni a že 
je výuka skutečně obohatí.

Kolik máte v letošním roce stu-Kolik máte v letošním roce stu-
dentů?dentů?

Humanitní obor studuje 22 
studentů a přírodními vědami se 
zabývá 16 studentů. Každý z nich 
musí absolvovat minimálně sedm-
desát procent výuky, pokud chce 
získat závěrečné osvědčení o abso-
lutoriu. S množstvím zájemců jsme 
spokojeni, odpovídá kapacitě učeb-
ny v Sociálním centru na Písečné, 
kde výuka probíhá.                           (r)

Univerzita třetího věku zahájila činnost


