
Kardinál Miloslav Vlk navštíví 
v předvánočním čase Chomutov. 
Hlava římskokatolické církve v Česku 
a primas český zde 5. prosince v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie bude 
celebrovat Mši svatou a svou přítom-
ností dodá lesk rozsvícení vánoční 
výzdoby na náměstí 1. máje.

„Čtyřsté výročí vykoupení města 
z poddanství nás motivovalo k myš-
lence usilovat o větší rozvoj duchov-
ních hodnot. Přítomnost kardinála 
Miloslava Vlka v Chomutově bude 
zvlášť v předvánočním čase opravdu 
důstojným vyvrcholením letošních 
oslav,“ uvedla starostka Chomutova 

Ivana Řápková. „Snažíme se vytvářet 
pocit sounáležitosti a hrdosti na naše 
město, vzbudit u obyvatel Chomuto-
va pozitivní patriotismus. Napravit 
chyby předchozích desetiletí, kdy 
v našem kraji došlo k odduchovnění 
a tím k úpadku. Návštěva kardinála 
do našich záměrů přesně zapadá,“ 
dodala.

Program kardinálovy první návště-
vy v Chomutově bude plně odpoví-
dat jejímu významu. Po přijetí Jeho 
Eminence a dalších hostů starostkou 
Řápkovou na starobylé radnici se celá 
skupina přesune do atria Střediska 
knihovnických a kulturních služeb, 

Slovo starostky

Vánoční výzdobu rozsvítí kardinál Miloslav Vlk
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kde bude slavnostně odhalena pa-
mětní deska Balthazara Hostaun-
ského. „Jedná se o jednoho z nej-
významnějších českých jezuitů, 
který 7. června 1600 zemřel právě 
v chomutovské koleji. Za svého 
života patřil k předním obráncům 
a propagátorům českého jazyka,“ 
vyzdvihl význam Hostaunské-
ho městský architekt Jaroslav 
Pachner.

Kardinál Vlk následně přejde do 
vedlejšího kostela sv. Ignáce, kde 
se setká se studenty středních škol 
a kde také předá faráři chomutov-
ského děkanství Aloisi Hegerovi 
ostatek svatého Viktora, který se 
stal prvním patronem Chomuto-
va. „První ostatek přivezl z Říma 
už v roce 1725 kardinál Johannes 
Salerno. Uložen byl ve stříbrném 
relikviáři v kostele svatého Ignáce, 
ale těsně po druhé světové válce 
se ztratil neznámo kam,“ vysvětlil 
Jaroslav Pachner.

Obyvatelům Chomutova se 
kardinál Miloslav Vlk představí 
v podvečerním programu na 
náměstí 1. máje. V 17.30 hodin 
z pódia přednese zdravici městu 
a společně se starostkou Ivanou 
Řápkovou rozsvítí vánoční vý-
zdobu. V doprovodu faráře Aloise 
Hegera pak odejde kardinál do 
kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
kde odslouží Mši svatou.

„Na Jeho Eminenci se všichni 
moc těšíme. Dlouho jsme o jeho 
návštěvu usilovali a jsme rádi, že se 
nám ji společně podařilo načasovat 
na toto období, kdy jsme všichni 
duchovněji naladěni,“ dodala sta-
rostka Ivana Řápková.                  (sk)
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Koncert skupiny

CHINASKI
pátek 18. listopadu 2005

od 19 hodin 
Městská sportovní hala Chomutov

Předprodej ve sportovní hale 
denně od 8 do 20 hodin.

Vstupné 180,- Kč, v den konání 220,- Kč

TIP TIP TIP TIP TIP TIP

Vedení města se rozhodlo zřídit bez-
bariérový přístup do budovy starobylé 
radnice. Tento krok však s sebou nesl 
i negativní dopady, protože stavební 
práce probíhají i v bezprostřední 
blízkosti obřadní síně, což má bohužel 
částečný dopad na důstojnost obřadů. 
Proto se radní rozhodli vybrat další 
místo, v němž by se mohly   slavnost-
ní akty konat. Jako příhodné se jevilo 
městské divadlo, jehož honosná budo-
va poskytuje pro oficiální příležitosti 
důstojné zázemí. 

Výběr, který následně potvrdila 
rada města, padl na secesní salonek. 
„Tipovali jsme nějaké další prostory, 
divadelní salonek je nejvhodnější. Jde 
o reprezentativní prostor, k dispozici 
je tu i potřebné technické zázemí. Na-
víc divadlo má ideální polohu v centru 
města a park v jeho okolí je atraktivní 
pro fotografování,“ řekla matrikářka 
Jana Kollerová.  (Pokračování na str. 2)

Svatební obřady budou
probíhat také v divadle

Cyklostezky čeká 
další rozvoj 

Cykloturistika jako forma aktivního 
odpočinku se těší stále větší oblibě. 
Tomuto rozvoji se snaží přizpůsobit 
i město Chomutov. Radnice si nechala 
už v roce 1999 zpracovat studii na 
vybudování cyklostezek na Chomu-
tovsku. Jsou zde navrženy hlavní 
cyklistické trasy po městě včetně těch 
stávajících, ale i propojení do dalších 
měst. V současné době je jedna cyklos-
tezka vedena z Bezručova údolí podél 
Chomutovky k zimnímu stadionu, dále 
kolem Delvity pokračuje od Komerční 
banky po ulicích Mánesově, Na Příko-
pech, Puškinově, Křivé a  Dukelské. Jde 
o součást cyklostezky vedoucí z Hory 
svatého Šebestiána do Loun. 

                     (Pokračování na str. 2)

Vážení spolu-
občané, před pár 
dny jsem dostala 
rozhořčený do-
pis jedné paní 
z Mnichova, která 
si stěžovala, že 
v Chomutově na 
historických bu-
dovách chybí německy psané popisy. 
Že prý zapomínáme, že naše město 
bylo po staletí osídleno a budováno 
Němci a že bychom měli myslet i na 
to, že nejvíce turistů k nám vzhledem 
k blízkosti hranic jezdí právě z Ně-
mecka. Zmíněná paní došla nakonec 
k závěru, že se vlastně není čemu 
divit, protože jsme přece státem, který 
má dosud problémy s demokracií. To 
mě vážně překvapilo. Podle tohoto 
měřítka by totiž i Německo muselo 
mít problémy s demokracií, protože 
i za naší západní hranicí nenajdeme 
mnoho historických budov s českými 
popisky, ačkoliv jsou čeští turisté asi 
nejčastějšími zahraničními návštěv-
níky Saska. Podle mě není pravdou, 
že zapomínáme na německé turisty 
nebo na svou historii. Naše informační 
centrum nabízí německým turistům 
veškeré informace o našem městě 
v němčině, naše město má navázá-
ny partnerské vztahy s německými 
městy, německou historii Chomutova 
připomínáme v publikacích, které 
vydáváme i na historických konferen-
cích, které při významných výročích 
města organizujeme. Naší snahou je, 
abychom v zájmu budoucnosti dalších 
generací nacházeli v naších vzájem-
ných česko – německých vztazích 
spíše to, co nás sbližuje než to, co nás 
rozděluje. Nejlepší zárukou mírové 
a přátelské spolupráce našich zemí 
je právě fakt, že obě naše země jsou 
a budou demokratické. A na tom na-
štěstí nic nezmění ani mínění jedné 
paní z Mnichova.   Vaše Ivana Řápková   

Nový školský zákon, který vstoupil 
v platnost od letošního ledna, přinesl 
mnoho změn a novinek. Mimo jiné 
rovněž zcela jasně říká, že nárok na 
vzdělání mají všechny děti bez vý-
jimky, tedy i děti s těžkým mentálním 
postižením. O takto postižené děti se 
v Chomutově stará Ústav sociální péče, 
který je součástí Městského ústavu so-
ciálních služeb Chomutov. Z iniciativy 
dozorčí rady MÚSS a Komise pro vý-
chovu a vzdělávání vznikla začátkem 
letošního roku pracovní skupina, která 
měla za úkol připravit program vzdělá-
vání mentálně postižených dětí z ÚSP. 
Vybraní klienti, kteří byli doporučeni 
lékařem, prošli složitý proces testování 
pracovníky Speciálního pedagogického 
centra Litvínov a na jeho základě pak 
bylo vybráno celkem 8 dětí, z nichž 
dvě navštěvují program pomocné školy 
a zbylých šest dětí se vzdělává podle 
rehabilitačního vzdělávacího progra-
mu. Celý projekt vzdělávání těžce 
mentálně postižených dětí má v ÚSP na 
starosti speciální pedagožka Martina 
Kalužná, která pro každé dítě vypraco-
vala individuální výchovně vzdělávací 
plán, zařídila si učebnu a postupně ji 

vybavuje pomůckami. Vzdělávání těž-
ce mentálně postižených dětí je velmi 
složitým a dlouhodobým procesem, 
jehož cílem je zlepšit kvalitu života 
těchto dětí. Měla by se zlepšit jejich 
orientace v prostředí, rozpoznávací 

schopnosti nebo pohybová koordinace. 
Chomutovský Ústav sociální péče je 
jedním z prvních v kraji, který se začal 
vzdělávání svých klientů systematicky 
věnovat. Není to vůbec snadné, ale do-
cela určitě smysluplné.                   (pama)

Právo na vzdělání mají ze zákona všechny děti

Těsně před dokončením je investiční akce, v jejímž rámci vznikly dva nové au-
tobusové zálivy v Mostecké ulici, a to na zastávkách MHD u restaurace Monika 
a u Městské sportovní haly. Výrazně přispějí k větší bezpečnosti a plynulosti 
provozu na této frekventované komunikaci. Součástí projektu je také vznik pěti 
nových bezbariérových přechodů, které najdete kromě Mostecké i v Nádražní uli-
ci. Celkové náklady činí zhruba 1 200 000 korun, z toho ale 80 % z pokryla dotace 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR. Snímek zachytil práce na přechodu 
pod křižovatkou ulic Mostecká - Vinohradská - Čelakovského.       (text a foto: lm)

Nové zálivy a bezbariérové přechody
Další zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu

Jiří Lociha je od září novým žákem rehabilitační třídy pomocné školy. 
S Martinou Kalužnou  plní také domácí úkoly, jež vedou k rozvíjení smyslů 
a základních schopností.                                                                                (foto: lm)

 www.spessart.cztel.: 474 626 827, 602 341 198

Předvánoční posezení
s přáteli na Spessartu

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

Připravíme vám příjemný večer s rautem, či jinou formou 
pohoštění dle vašich individuálních požadavků (smluvní ceny)

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

SPESSART

Osobně psaná zdravice kardinála 
Miloslava Vlka, která bude také sou-
částí plakátů zvoucích na slavnosti 
5. prosince.
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Příští setkání s občany města Příští setkání s občany města 
se uskuteční 24. 11. 2005 24. 11. 2005 

od 16 do 17 hodin od 16 do 17 hodin v místnosti 
č. 101 č. 101 na  MěÚ ve Zborovské ulici.

(Dokončení ze str. 1)
Městský úřad na základě žádosti 

nastávajících novomanželů někdy 
provádí svatební obřady také na 
jiných místech, například v kostele 
svaté Kateřiny nebo v různých re-
stauracích. Toto vybočení z normy 
je ovšem zpoplatněno a jak připomí-
ná J. Kollerová, pracovnice matriky 
musí vždy nejprve vyhodnotit, zda 
příslušný prostor splňuje potřebné 
podmínky, především důstojnost 
a slavnostnost. Obřad v církevních 
prostorách navíc musí schválit bis-
kupství v Litoměřicích.                (lm) 

Svatební obřady...

Řídící skupina Komise pro stra-
tegický rozvoj Chomutova vytyčila 
osm klíčových oblastí rozvoje města 
s výhledem do roku 2020. Pokrývají 
všechny oblasti života, například 
zaměstnanost, životní prostředí, byd-
lení, dopravní infrastrukturu, školství 
a podobně. Komise při své práci vy-
cházela i z dotazníků, které byly obča-
nům k dispozici na několika sběrných 
místech ve městě a také v Chomu-
tovských novinách číslo 16. Dotazní-
ky vyplnilo a odevzdalo přes pět set 
padesát domácností. To je podle od-
borníků dostatečný reprezentativní 
vzorek a získané údaje mají vypoví-
dající hodnotu. „Všem občanům, kteří 
se do  dotazníkové akce zapojili, patří 
náš dík,“ uvedla starostka Chomutova 
Ivana Řápková. „Víme, že otázek bylo 
hodně a jejich zodpovězení zabralo 
dost času. Je zřejmé, že lidem, kteří 
si s jeho vypracováním dali práci, na 
budoucnosti našeho města skutečně 
záleží.“ 

Z odpovědí v dotaznících vyplývá, 
že za nejdůležitější považují res-
pondenti většinou dobré nákupní 
možnosti, hezké prostředí města, 
možnost pracovního uplatnění, do-

Dotazníky přispěly ke stanovení oblasti rozvoje

stupné a  příjemné bydlení a zdra-
votní péči. Rovněž je zřejmé, že si 
života kolem sebe pozorně všímají 
a uvědomují si změny, které město 
prodělává. Například na dotaz, jak 
se v posledních pěti letech změnilo, 
konstatovalo 39,3 % odpovědí výraz-
né zlepšení, 52,1 % mírné zlepšení, 
4,3 % stejný stav, 3 % mírné zhoršení 
a 1,3 % výrazné zhoršení.            (lm)

Jak jste někteří odpovídali
Čím byste se pochlubili návštěvě, 
která v Chomutově ještě nebyla? 
Že ještě žijeme... Vietnamskými 
tržnicemi... Těžebními jámami 
mezi Chomutovem a Mostem... 
Relax procházkou po Kadaňské 
a Dukelské ulici. 

Jak by město mělo podporovat 
podnikání? 
Podnikatelé jsou grázlové a nepo-
třebují pomáhat.

Co by ve městě nemělo chybět 
za 15 let? 
Já.

Ověřit vykazované zlepšení kvality 
práce Městského úřadu v Chomu-
tově přijel odborník z ministerstva 
vnitra, Pavel Kajml z odboru moder-
nizace veřejné správy (na snímku 
s manažerkou kvality MěÚ Jarmilou 
Mravcovou). Osobně prověřil výsled-
ky městského úřadu. Jeho závěry 
budou podkladem pro udělení ceny 
v soutěži o Resortní cenu za kvali-
tu v územní veřejné správě za rok 
2005. Zlepšováním kvality práce 
úřadu a vztahů úředníků s občany 
se městský úřad zabývá trvale, sys-
tematicky však od loňského roku. 
Podle Kajmlových slov je šance Cho-
mutova získat prestižní cenu velmi 
reálná. Na základě svého zjištění také 
hodlá ve své zprávě pro mezinárodní 
organizaci zabývající se zkvalit-
ňováním veřejné správy doporučit 
MěÚ Chomutov jako jeden z příkladů, 
kde jsou v rámci ČR s tímto procesem 
nejdále.                            (text a foto: lm)

Každý týden se scházejí aktivní senioři z domova důchodců na Písečné, aby 
v rámci ergoterapie věnovali rukodělné výrobě nejrůznějšího zaměření. První 
listopadové pondělí mělo jejich pracovní dopoledne speciální náplň. Jak uvedla 
vedoucí domova důchodců Soňa Suchomelová, v souvislosti s nadcházejícími 
svátky se věnovali výrobě vánočních svícnů z  přírodních materiálů. Pomáhaly 
jim zkušené ergoterapeutky ústavu sociálních služeb. Na snímku jedna z nich, 
Sandra Nedělková (druhá zprava).                                                           (text a foto: lm) 

Zaměřili se na přicházející svátky

V minulých dnech se v regio-
nálním tisku několikrát objevily 
názory občanů na rozmisťování 
nebo odstraňování laviček na úze-
mí města, které začalo už v létě. Ve 
městě je 3 000 laviček a je složité 
se o ně starat hlavně z důvodu 
zvyšujícího se vandalismu. Situ-
ací se zabývala rada města, která 
schválila koncepci péče o lavičky. 
Ta vychází také z podnětů spole-
čenství vlastníků jednotek (SVJ), 
ale i jednotlivců. V rámci koncepce 
se město obrátilo na některá SVJ 
s nabídkou, zda chtějí odstranit 
nebo zachovat lavičky v jejich 
bezprostředním okolí. Z 64 oslo-
vených SVJ jich odpověděla víc 
než polovina. Z toho 7 požádalo 
o odstranění laviček a 26  o jejich 
zachování, například společenství 
v Borové ulici, Na Příkopech nebo 
v ulici Vítězslava Nezvala.

„Koncepce navrhuje lokality, kde 
budou lavičky odstraněny, kde 
zůstanou ve správě města a také 
místa, kde se počítá s doplněním 
nových,“ uvedla Lenka Petříková 
z pracovní skupiny pro regeneraci 
veřejného prostranství a zdůrazni-
la, že se občané v žádném případě 
nemusejí bát výrazného úbytku 
počtu laviček. „V návrhu rozpočtu 
pro příští rok počítáme s náku-
pem stovky laviček nových, při je-
jich rozmisťování budeme přihlížet 
i k požadavkům veřejnosti.“    (lm)

Příští rok sto nových laviček

Umožní-li to sněhové podmínky, 
už o nadcházejícím víkendu  mo-
hou lyžaři využít každoroční na-
bídky a prostřednictvím  Doprav-
ního podniku měst Chomutova 
a Jirkova vyjet do hor. Autobusy 
zimní rekreační dopravy vyjedou 
každou sobotu a o některých 
prázdninových dnech z Chomu-
tova a Jirkova ve směru Klínovec 
- Boží Dar - Pernink. Po dobu pro-
vozování lyžařského vleku v Mezi-
hoří je na soboty i neděle zajištěna 
doprava na trase Jirkov - Chomutov 
- Mezihoří - Načetín a zpět. V přípa-
dě dostatku sněhu bude dopravní 
podnik vypravovat o nedělích spo-
je také na Horu svatého Šebestiána 
(vhodné pro běžkaře) a po oba 
víkendové dny na Pyšnou (vhodné 
pro sjezdaře). 

Podrobnější informace o zim-
ní rekreační dopravě DPChJ jsou 
k dispozici v jízdních řádech MHD, 
na informacích dopravního podniku 
v Chomutově i v Jirkově, na interne-
tových stránkách www.dpchj.cz a na 
telefonním čísle 777 792 312.        (r)

Rekreační zimní doprava 
pro lyžaře je připravena

(Dokončení ze str. 1)
Město má rovněž zpracovanou 

projektovou dokumentaci pro  cyk-
lostezku mezi ulicí Bezručovou 
a Čelakovského, dále pro  propojení 
cyklostezky u Dehtochemy vedoucí 
kolem zimního stadionu podél Cho-
mutovky na trasu k Plusu. Připravuje 
se cyklistická stezka na 1. mlýn. Do 
dvou měsíců budou k územnímu 
řízení předloženy cyklostezky na 
sídlištích Březenecká, Kamenná, 
Písečná a Zahradní, které by měly 
být realizovány, pokud se podaří 
získat dotace, v příštím roce. „Hle-
dáme spolufinancování výstavby 
cyklostezek z různých dotačních 
titulů. Jejich rozvoji přikládáme 
váhu, protože jde vlastně o ekolo-
gický druh dopravy. Proč by měli 
lidé jezdit jenom autem? Zároveň 
chceme, aby obyvatelé města měli 
co největší možnosti dopřát si spor-
tovní aktivity,“ prohlásila starostka 
Chomutova Ivana Řápková. „Tyto 
cesty budou pochopitelně sloužit 
i ostatním, například bruslařům na 
kolečkových bruslích.“

Ještě letos, pokud to počasí dovolí, 
by měly začít práce na první etapě 
rekonstrukce cyklostezky v Bezručo-
vě údolí. Ta se týká prvního úseku, asi 
šestisetmetrového asfaltového chod-
níku od garáží k 1. mlýnu. Zároveň 
bude upravena panelová cesta, kterou 
pokryje asfaltová živice. Zhotovitel už 
byl vybrán. Mezi těmito dvěma úseky 
je asi dvoukilometrová trasa včetně 
tří mostků. Ta se dočká rekonstrukce 
příští rok. „Přistoupili jsme k rozdě-
lení prací na dvě etapy  proto, že na 
prostředním úseku nebyly včas vy-
jasněny majetkové vztahy a byla by 
škoda nevyužít ještě letos možnost 
dotace, která se v souvislosti s tím-
to projektem naskýtala,“ vysvětluje 
netradiční postup projektová mana-
žerka města Alexandra Zdeňková. 
Celkově vyjde rekonstrukce na více 
než čtyři miliony korun, z toho do-
tace, kterou se městu podařilo získat 
na první etapu, dosahuje tří čtvrtin 
jejich nákladů.                                   (lm)

Chomutovské cyklostezky...
Jedenáctý listopad byl dnem, kdy 

skončila první světová válka. Do té 
doby největší konflikt v historii. V té 
době nikoho nenapadlo, že ji bude ná-
sledovat válka ještě hroznější, a proto 
bylo toto datum zvoleno jako připo-
mínka obětí všech válek i válečných 
veteránů. A málokoho napadlo, že 
půlstoletí po 2. světové válce se bude 
znovu válčit v Evropě, na Balkáně. 
Vojáky, kteří tam sloužili, lze rovněž 
považovat za veterány, byť ne věkem, 
ale zkušenostmi. O ty své se podělil 
účastník bezpečnostní mise v Kosovu 
Tomáš Fajgl z Jirkova.

Sloužil jste v bezpečnostních Sloužil jste v bezpečnostních 
sborech v Kosovu. Co Vás tam při-sborech v Kosovu. Co Vás tam při-
vedlo?vedlo?

„Vždycky jsem se zajímal o vo-
jenskou historii. Dá se říct, že vo-
jenství je u nás rodinnou tradicí. 
Když jsem se rozhodoval, zvažoval 
jsem, kam jdu, proč... Jistě, je tu 
i finanční stránka, ale člověk musí 
být o takovém kroku přesvědčený, 
jde o princip.“

Šlo Vám někdy o život?Šlo Vám někdy o život?
„Byly chvíle, kdy to bylo opravdu 

nebezpečné. Některé zážitky si asi 
ponesu celý život. Ostatně vyrovnat 
se s návratem do běžného života 
není nijak jednoduché. Nebýt mé 
přítelkyně, která mi moc pomohla, 
bůhví, jak bych skončil...“

Co jste si ze své mise odnesl?Co jste si ze své mise odnesl?
„Především životní zkušenost. 

Člověk si pak začne vážit drobnos-
tí, že může jít do obchodu a něco 
si koupit, že nemusí žít pořád ve 
strachu. Kolikrát se mi stalo, že 
se mí známí na mě zlobili, když 
jsem nechápal jejich rozčilování 
nad tím, že jim třeba někdo dluží 
stovku nebo nad jinými „důležitý-
mi“ věcmi. Často si říkám: co ti lidé 
řeší za problémy...“ 

Šel byste do toho znova?Šel byste do toho znova?
„To je těžké. Je otázka, jak to člo-

věk cítí. Jste v cizí zemi, sloužíte pod 
naší vlajkou, myslím, že je to věc 
vlastenectví. Kdyby nastaly určité 
okolnosti, kdyby to naše země potře-
bovala, asi abych šel. Muselo by ale jít 
o opravdu důležitou věc.“               (lm)

Den veteránů: Připomínka obětí i účastníků válečného běsnění

Veteráni nejsou jen pamětníci dávných konfliktů

Návštěvníky města chválenému 
Průvodci královským městem Cho-
mutov 2005 se dostalo i oficiálního 
potvrzení kvality. V soutěži Náš 
kraj, kterou už počtvrté vyhlásilo 
vydavatelství C.O.T. Media, obsadil 
2. místo v kategorii Nejlepší cizojazyč-
ný propagační materál města. Dagmar 
Mikovcová, vedoucí odboru školství 
a kultury, jenž měl přípravu průvodce 
na starosti, připomněla: „Je to už po-
druhé, co jsme v této soutěži uspěli. 
V roce 2003 jsme dokonce obsadili 
první místo. Nepamatuji se, že by se 
jiné město v kraji mohlo pochlubit 
podobným výsledkem.“ Průvodce lze 
zakoupit v Městském informačním 
centru v Chelčického ulici, jako re-
prezentativní propagační materiál ho 
zástupci města při různých příležitos-
tech dávají svým partnerům v tuzem-
sku i zahraničí. Průvodce informuje 
o historii Chomutova, upozorňuje na 
kulturní a sportovní akce, na turis-
tické atrakce, dává tipy na ubytování 
a stravování a uprostřed obsahuje 
mapu města.                                          (sk)

Průvodce obsadil v prestižní soutěži druhé místo

Brožuru a trofeje představují pracovnice odboru školství a kultury, vedoucí 
Dagmar Mikovcová (vlevo) a referentka Lenka Vaňková.                      (foto: sk)

Paní Kasalová poukázala na to, Paní Kasalová poukázala na to, 
že za Zborovskou ulicí, kde jsou  že za Zborovskou ulicí, kde jsou  
garáže, jsou velmi úzké silnice bez garáže, jsou velmi úzké silnice bez 
chodníku chodníku a navíc technické služby v 
tomto prostoru vyměnily popelnice 
za kontejnery. Ty stojí na vozovce, 
takže tam lze jen obtížně projet. 

Odpověď Technických služeb měs-
ta Chomutova: V této oblasti budou 
upraveny vysoké obruby a dlažba 
na bývalých stanovištích popelnic. 
Kontejnery na komunální odpad se 
soustředí ze tří míst na jedno, uvol-
něné plochy se použijí na rozšíření 
separace. Od 14. listopadu nebudou 
kontejnery již zužovat průjezdní 
profil. 

Pan Markytán z SVJ 4750 Březe-Pan Markytán z SVJ 4750 Březe-
necká vystoupil s připomínkou, že necká vystoupil s připomínkou, že 

Zaznělo na setkání s občany 20. října
technické služby neposekaly pás technické služby neposekaly pás 
zeleně zeleně u jejich domu a že se po 
stavebních pracích zapomnělo na 
odklizení hromady navezené hlíny.

Společná odpověď odboru správy 
majetku města a technických  služeb: 
Problém s údržbou zeleně se týkal 
pouze části zeleného pásu u parko-
viště, která zůstala neposečena a kde 
stavební firma při regeneraci sídliště 
Březenecká navezla hromadu země. 
Na upozornění pana Martykána tech-
nické služby  trávu ihned posekaly, 
takže v současné době je pás pose-
čený. Stavební firma hromadu zemi-
ny odvezla, ale na trávníku zůstaly 
zbytky země a kameny. Bude vyzván 
odbor rozvoje a investic města, aby 
se postaral o řádný úklid a uhrabání 
povrchu.                                               (lm)




