Slovo starostky
Vážení spoluobčané, tak už jim to
začalo. Mám samozřejmě na mysli
školáky, kteří se po prázdninách
znovu vydávají do školy. Zvláště
prvňáčci se jistě těší, co nového
se naučí a v čem se jim podaří
vyniknout. Kromě školáků se po
politických prázdninách vrací do
jednacích lavic i místní politikové
a i oni se budou snažit vyniknout
a dokázat, že toho přes prázdniny
mnoho nezapomněli. Tak jako na
děti čeká ve školách spousta práce,
bude i pro naše zastupitelstvo podzim ve znamení mnoha náročných
úkolů. Nejtěžším a nejodpovědnějším z nich bude příprava městského
rozpočtu na příští rok. Jako již po
několik let zpátky se i nyní budeme
snažit připravit rozpočet tak, aby na
rozdíl od státního rozpočtu nebyl
postaven na dluhu, ale aby naopak
vytvářel možnost rezervy pro nejrůznější neočekávané případy. Přitom je samozřejmě nutné, aby bylo
v naší městské pokladně dostatek
prostředků na investice do různých
zlepšování života občanů našeho
města. Věřím, že rozpočet i další
důležité úkoly zvládneme splnit na
jedničku a že se stejně jako školáci dokážeme obejít bez opisování
a podvádění, bez rvaček a výtržností
i bez žalobníčků a faulů. Přeji našim
školákům, aby nosili ze školy jenom
pěkné známky a aby se jim především ve škole líbilo a nám všem
ostatním přeji hezké babí léto.
Vaše Ivana Řápková
• Až do 4. září bude zcela uzavřena Rokycanova ulice. Linka MHD
č.7 je proto odkloněna ulicemi Školní a Spořická. Na této lince jsou obsluhovány všechny zastávky.
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Obnova Březenecké pokračuje, na řadě je pasáž na Zahradní
Jak jsme již podrobně zmiňovali v minulém čísle Chomutovských novin, na sídlišti Březenecká kolem experimentů a v ulici
Kundratická byla zahájena regenerace panelových sídlišť, kterou
zastupitelé schválili v loňském
roce. Jelikož se jedná o rozsáhlou
akci, byla regenerace rozčleněna
do několika dílčích částí. Lidé
z Březenecké se mohou těšit na
nový přístřešek městské hromadné dopravy a opravené chodníky
s upravenými silničními obrubami, které umožní snadnější
nástup do trolejbusu. Na chodní-

cích bude umístěn 30 centimetrů
od silniční obruby červený vodící
pruh s bezbariérovými přechody.
„Chodníky jsou opatřeny nopovou dlažbou, která se nachází
i v jiných částech na periferii
města, právě abychom všechny
sjednotili,“ vyjádřila se Zdenka
Hocká z odboru rozvoje a investic
města. Chybět nebudou ani nové
odpadkové koše a lavičky i veřejné osvětlení. Připravuje se také
vysázení nové zeleně a rozšíření
stanovišť pro umístění nádob na
komunální odpad. „Stávající počet
parkovacích míst v této oblasti

Hejtman si prohlédl chodníky a podpořil spojení měst
Při cestování po regionu zavítal
minulý týden hejtman Ústeckého
kraje Jiří Šulc i do Chomutova. Na
radnici pohovořil s představiteli chomutovské i jirkovské radnice o uvažovaném spojení obou měst a záměr
podpořil slovy, že jiná cesta už dnes
vlastně ani neexistuje. „Když budou
na to občané obou měst dobře připraveni, je to dobrý krok k tomu,
jak obstát v obrovské konkurenci
v Evropě. Žádost o změnu statutu
pro Chomutov budeme projednávat
na zasedání krajské rady a poté
zastupitelstva již tento měsíc a já ji
podpořím,“ netajil se Šulc. Během tříhodinové návštěvy si stihl hejtman
prohlédnout i počínající obnovu
sídliště Březenecká. Ocenil, že radnice začala plánovanou akci, přestože
na ni nezískala požadovanou státní
dotaci. „Lidem jsme to slíbili, a tak
jsme letos investovali do obnovy
z městské pokladny alespoň 23 miliónů korun,“ zmínila se starostka
města, která jej poté doprovodila
do zdejšího penzionu a domova důchodců na Písečné, kde mu ukázala
nově vybudovanou zahradu. Klidné
prostředí, které vytvořili zaměstnanci zařízení na sídlišti, aby zde mohli
jeho obyvatelé prožít důstojné stáří, hejtman ocenil velmi pozitivně
a pozdravil se osobně s některými

Ani poměrně silný déšť nezabránil tomu, aby se starostka města Ivana
Řápková pochlubila hejtmanovi, jak radnice začala s obnovou sídliště
Březenecká. Na našem snímku ukazuje, že chodník bude opatřen vodícím
pruhem a bezbariérovým přechodem.
(foto: mile)
obyvateli domova. Poté navštívil
Podkrušnohorský zoopark, kde by
měl v budoucnu stát Ahníkovský

zámek. Šulc přislíbil, že podpoří
výzvu o dotaci na jeho výstavbu.
(mile)

„Cítím, že budu muset začít od samého počátku“
Počátkem srpna letošního roku
došlo po takřka čtyřiceti letech
ke změně ve vedení Technických
služeb města Chomutova. Dlouholetého ředitele Jaroslava Hladíka
nahradil nově jmenovaný Zbyněk
Koblížek. Dvaapadesátiletý rodák
z Chomutova, který vystudoval vysokou školu strojní a pracoval pětadvacet let ve zdejších Válcovnách
a poté zastával dva roky funkci
výrobně-technického ředitele ve
firmě, která se zabývala především
výrobou technologických celků pro
petrochemický průmysl, se na své
židli ještě příliš neohřál. Přesto
nás zajímalo, co hodlá v této organizaci prosadit a případně zlepšit.
Podle vedení města by měl nový
manažer během půl roku přijít s
tím, jaká opatření jsou pro lepší
chod organizace nutná. Měl by
vzniknout tým, který sestaví plán
strategického rozvoje do roku
2006. Právě nový manažer by měl
na něj pohlížet nezaujatě a přitom

Zdarma do každé domácnosti

využít dosavadních Hladíkových
zkušeností.
„Cítím, že budu muset začít od samého počátku. Potřebuji určitý časový
horizont zhruba do konce letošního
roku, kdy se chci seznámit nejen se
systémem celého provozu, ale i jeho
ekonomickou stránkou. V první řadě

bych chtěl trochu pozměnit myšlení
lidí a nastartovat takzvaně ekonomickou samostatnost, jejich větší
zodpovědnost a samostatné plnění
jednotlivých úkolů. Jedině tak může
organizace do budoucna přejít na formu obchodní společnosti,“ vyjádřil se
Z. Koblížek. (Pokračování na str. 3)

O budoucnosti Tepla rozhodnou v září
Na základě informací o společnosti Teplo Chomutov s.r.o, která díky
špatně stanovené jednotkové ceně za
gigajoule tepelné energie neoprávněně
od domácností vybrala 2,2 miliónů
korun a nyní je musí vrátit (podrobně jsme informovali v minulém čísle
Chomutovských novin) , se začaly
v místních médiích objevovat informace a polemizovat o tom, jak pracovala
dozorčí rada a valná hromada této společnosti. Požádali jsme proto o vyjádření starostku města Ivanu Řápkovou,
která působí 6 let v dozorčí radě Tepla

s.r.o. a dva roky jako její předseda.
„V první řadě si musíme uvědomit, že
se jedná o společnost města, které je
jejím jediným vlastníkem. K záležitostem ohledně této společnosti se proto
vyjadřuje rada města, což je zároveň
valná hromada. Z pozice dozorčí rady kontrolního orgánu nelze jednoznačně
rozhodnout, ale pouze doporučit, jaké
kroky ve společnosti podniknout. Kdyby byla společnost moje, řešila bych
situaci mnohem razantněji,“ vyjádřila
se Ivana Řápková. Dozorčí rada společnosti Teplo se většinou obměňuje
po volbách, minimálně tedy jednou za
čtyři roky a to většina jejích členů. Už
minulá dozorčí rada si v rámci hodnocení byla vědoma toho, že společnost
nefunguje nejhospodárněji.
(Pokračování na str. 5)

se zvýší na 232 stání, z nichž
14 je určeno pro invalidy. Ve
zmíněné oblasti vznikne tedy
zhruba třicet nových parkovacích míst,“ dodala Hocká.
V září začnou také práce na
cyklistické stezce podél komunikace I/13 v úseku mezi ulicí
Březeneckou a podchodem až
k Podkrušnohorskému zooparku, na kterou město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 915 tisíc
korun.
Vzhledem k tomu, že je
celková regenerace sídlišť Březenecká,
Kamenná,
Písečná
a Zahradní naplánována na
delší časový horizont, nepodaří
se zřejmě pokračovat ve stavebních pracích plynule z jednoho
sídliště na druhé. Radnice se
proto bude snažit řešit vždy
nejpalčivější problémy v daných
sídlištích. „Nyní jsme se například zaměřili na pasáž na Zahradní u KaSSu. Zdejší betonový
povrch vsakuje různé nečistoty,
grafitti na zdi rovněž nepůsobí zrovna nejlépe. Chceme tu
proto během dohledné doby
položit novou dlažbu, odstranit
grafitti na zdech a pasáž celkově uklidit. Pro větší bezpečnost
zde Správa kulturních zařízení
namontuje dvě kamery. Je to
sídliště s velkým počtem obyvatel, lidé chodí do těchto míst
za kulturou, ale i do obchodů.
Procházet zdejší pasáží však
není zrovna příjemné. Chceme
proto zaručeně zkvalitnit zdejší
prostředí,“ zmínila se starostka
města Ivana Řápková.
(mile)

Radní Jindřich Stádník (vlevo) se
stal adoptivním rodičem ženetky
obecné, MUDr. Jiří Šulc si obnovil
adopci u supa bělohlavého. Náš
snímek je zachytil při podpisu
adopčního listu.
(foto: stach)
Každý, kdo si adoptuje zvířátko
v Podkrušnohorském zooparku, bude
mít své jméno zveřejněno na informativní ceduli přímo u klece či výběhu konkrétního zvířete. Kompletní
seznam všech, co podporují touto
cestou chov zvířat ve zdejší zoo, byl
doposud zveřejňován v měsíčníku
Oáza, který zoopark vydává, a na
tabuli v areálu zařízení. „Tyto změny
plánujeme od letošního září, je to
jakási forma odměny za darované
peníze,“ vysvětlil mluvčí zooparku
Martin Šíl. Roční částka na potravu
zvířat se přitom pohybuje od 400 do
více než 40 000 korun.
Cena pochopitelně závisí na náročnosti potravy. Například roční příjem
potravy pro medvěda, vlka či pelikána
vyjde zhruba na osm tisíc korun, tuleň
patří naopak k těm nejdražším a býložravci zase k nejlevnějším. „Průměrná
cena za potravu na jedno zvíře se ale
pohybuje od 1 do 2 tisíc korun,“ dodal
Šíl. Ukázkou toho, že adoptivních rodičů v zooparku neustále přibývá, byl
nedávný společenský večer, který pro
tyto lidi zoopark každoročně pořádá.
Z necelé stovky adoptivních rodičů
jich sem zavítalo více než osmdesát.
Nechyběl ani MUDr. Jiří Šulc, který
si prodloužil adopci supa bělohlavého, a radní Jindřich Stádník, který
adoptoval ženetku obecnou. „Měli
jsme doma 11 let kocoura, který nám
bohužel nedávno zahynul. Až půjdu
do penze, plánuju si pořídit malého
pejska. A tak jsem si mezitím adoptoval zvířátko z nového noktuária.
A protože chodím dost často do zdejší
restaurace Tajga, která sousedí hned s
tímto nočním pavilonem, spojím tak
příjemné s užitečným,“ nechal se slyšet Jindřich Stádník.
(mile)
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Tísňová linka v jednání
Lidé ze sídliště Zahradní a Písečná, kteří použijí tísňovou linku 156,
se nedovolají na chomutovskou
městskou policii, ale na městskou
policii v Jirkově. „Jednáme se zástupcem Českého Telecomu s cílem
udělat taková opatření, aby se co
nejrychleji dala tato věc do pořádku,“ informoval tiskový pracovník
MěPo Vladimír Valenta. Občanům
sídlišť Zahradní a Písečná doporučujeme prozatím v případě nutnosti kontaktovat městskou policii
v Chomutově na telefonním čísle
474/637 457 nebo 474/651 046.
(mile)

Ženetku obecnou můžete spatřit
v nočním noktuáriu. Na snímku se
uvelebila v rukou ředitele zooparku
Přemysla Rabase.
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Rada projednala
Rada města schválila navýšení limitu zaměstnanců městského úřadu
o jednoho člověka na odboru životního prostředí a to od září letošního
roku. Důvodem je nárůst kompetencí
v rámci výkonu státní správy obce
s rozšířenou působností na zmíněném odboru, kdy v rámci přesunu
pravomocí z obcí takzvaného prvního stupně byly přesunuty kompetence na obce třetího typu. Jedná se
o legislativu v oblasti rybníkářství,
zemědělství, rostlinolékařské péče
a týrání zvířat. Například v oblasti
vydávání rybářských lístků se oproti
100 vydaných kusů rybářských lístků
předpokládá vydávání 2 000 kusů jen
na území Chomutova. Také vlastní
proces vydávání rybářských lístků je
díky nové legislativě komplikovanější.
Obdobně je tomu u nárůstu kompetencí vzniklých zásluhou vstupu České republiky do Evropské unie nebo
těch, které byly na město převedeny
z krajských úřadů, jako například odpady, ochrana přírody, vodní a lesní
hospodářství nebo ochrana ovzduší.
Radní schválili poskytnutí půjčky
Dopravnímu podniku měst Chomutova a Jirkova ve výši 3,5 miliónů
korun na pořízení jednoho nízkopodlažního autobusu. Na základě stávajících potřeb při provozování městské
hromadné dopravy a v souladu
s harmonogramem obnovy vozového parku požádal dopravní podnik
ministerstvo dopravy a spojů o poskytnutí investiční dotace na nákup
2 autobusů - jeden na provozování
veřejné linkové dopravy a druhý
pro provozování MHD. Ministerstvo
poskytlo dotaci pro veřejnou linkovou dopravu ve výši 600 000 korun,
zbývající část pořizovací hodnoty
autobusu - což je 2,4 mil. Kč, si hradí
dopravní podnik z vlastních zdrojů.
Dále získal dopravní podnik investiční dotaci na nákup nízkopodlažního
autobusu 2,3 miliónů korun. Na zbývající část pořizovací ceny autobusu
3,5 miliónů korun proto požádal
město o poskytnutí půjčky.
(mile)

Městské informační centrum
a Oblastní muzeum v Chomutově
nabízejí za 350 Kč reedici publikace Dějiny Chomutova. Jedná
se o souhrnné vydání publikací
Dějiny Chomutova z roku 1997
a Proměny Chomutova v čase
z roku 1998. Kniha vyšla v nákla(r)
du 1 000 kusů.

Vyplatili více peněz pro zdravotně postižené
Necelých osmdesát šest miliónů
korun vyplatil odbor sociálních
věcí a zdravotnictví chomutovské
radnice na dávkách sociální péče.
Z celkového počtu letošního rozpočtu 162 miliónů korun je to více
než polovina. „Je to zejména proto,
že se vyčerpalo více příspěvků na
kompenzační pomůcky a na provoz
osobních automobilů pro zdravotně
postižené. Těchto lidí stále přibývá.
Vyšší výdaje ale očekáváme i ve druhém pololetí nárůstem nezaměstnaných, zejména z řad studentů, kteří
nebyli přijati na vysokou školu
a jsou v evidenci úřadu práce,“ nechala se slyšet vedoucí odboru Eva

Innemannová. Podle jejích slov však
nelze určit, zda bude město muset
požádat stát o navýšení rozpočtu,
jako tomu bylo loni. Plánovalo se
sice vyplatit dávky ve výši 135
miliónů korun, ale ve skutečnosti
radnice vyčerpala o dvacet miliónů
více. „Situace je každý měsíc jiná
a více budeme vědět zhruba na podzim,“ dodala Innemannová. Je však
jisté, že statistická čísla nasvědčují
opětovnému navýšení. Zatímco loni
byl měsíční průměr 4 200 dávek,
letos je to o více jak 500 více. Loni
bylo vydáno necelých osm a půl tisíce rozhodnutí, letos jich je takřka
10 tisíc.
(mile)

CHN středa 1. 9. 2004
Chtějí zamezit nebezpečí poškození náhrobků

Kompletně ošetří stromy na hřbitově
Po celkové regeneraci stromů
v městském parku chce radnice
nechat ošetřit kompletně stromy
i na hlavním hřbitově v Beethovenově ulici. Ve výběrovém řízení svou
nejvýhodnější nabídkou zvítězila
firma s nabídkou prací za 488 400
korun, proto bude dotace pro město
dle podmínek Státního fondu životního prostředí činit 390 720 korun,
radnice přispěje částkou 97 680 korun. Po komplexním ošetření všech
430 stromů, pokácení 25 kusů a tahovou zkouškou 5 ks stromů se zajistí
především bezpečnost návštěvníků

Výherce obou soutěží pozvou na radnici, zároveň bude připravena výstava na Zborovské i na staré radnici

„Děti by nám dohlížely na pořádek v jednotlivých lokalitách,“ říká starostka
s Jirkovem. Některé záležitosti jsme
již vyřešili, pomáhala nám rovněž
pracovní skupina Palmif při městském úřadě, u jiných lokalit musíme
dohledat vlastníka pozemku, což je
někdy velmi obtížné,“ nechala se
slyšet Eva Veselá, která připravuje
rekapitulaci celé soutěže v podobě
výstavky jak na staré radnici, tak
i ve vestibulu městského úřadu na
Zborovské. Zde můžete vidět kontrast, jak to na některých místech
vypadalo před a po úklidu. „Chtěla
bych se na nadcházející poradě ředitelů zdejších škol zmínit o tom,
že by si jednotlivé základní školy
mohly vzít některé lokality ve městě takříkajíc pod svá křídla, napří-

klad poblíž školní budovy. Děti by
tam chodily na vycházky a zároveň
dohlédly, aby zde nebyl nepořádek.
V opačném případě by kontaktovaly radnici a ta by nechala lokalitu
uklidit. Děti by tak spojily příjemné
vycházky s ekologickou výchovou
a nám by to velmi pomohlo,“ vyjádřila svou představu starostka města
Ivana Řápková a dodala, že tím, že
soutěž skončila ještě neznamená, že
lidé nemohou dál volat své podněty
na zanedbané lokality ve městě.
Městský úřad podle slov starostky
uvítá každý další podnět. Výherci
obou soutěží budou začátkem října
pozváni na radnici k oficiálnímu
vyhlášení výsledků.
(mile)

V rámci soutěže se lidé rovněž dotazovali, co se bude dělat se vzrostlým
plevelem u zdravotního střediska v Husově ulici (na snímku). Technické
služby města tuto lokalitu slíbily posekat.
(foto: mile)

Více názorů přinese lepší pohled
na vnímání národnostních menšin

Vyhodnocení dvou soutěží plánuje na začátek října chomutovská
radnice. Zdánlivě rozdílné akce,
které chomutovská radnice vyhlásila letos v květnu, našly však
nakonec mnoho společného. Ta
první, kde lidé soutěžili o nejhezčí
vyzdobené okno, balkon či upravené prostranství před domem, motivovala Chomutováky ke zkrášlení
životního prostředí kolem sebe.
Ta druhá s názvem O nejzanedba-

Akci určenou nejen národnostním menšinám, ale všem, kteří se
o soužití s těmito lidmi zajímají,
uspořádá 18. září od 13.00 hodin
v městském divadle výbor pro
národnostní menšiny, jenž vznikl
v září loňského roku při městském
zastupitelstvu. Panelová diskuse na
téma „Cítíte se v ČR jako doma?“ by
měla odhalit specifické problémy,
nad kterými budou diskutovat se
zástupci města a zástupci romské,
slovenské, vietnamské, ukrajinské

nější místo v Chomutově naopak
varovala před tím, jak to může
dopadnout v některých lokalitách
města, když budou lidé neteční
ke svému okolí. Všechny soutěžní
příspěvky vyhodnotí během září
komise životního prostředí. „Na
spoustu nepořádku nás upozornili
lidé právem, mezi nejhorší lokality
patří například okolí obchodního
centra Flora na Písečné nebo lesík
na Zahradní spojující Chomutov

Babičky i dědečkové si zahradu vychutnali se vším všudy
Na nedávné zahradní slavnosti
v Městském ústavu sociálních služeb na Písečné vyzkoušeli místní
obyvatelé zbrusu novou zahradu,
která jim od nynějška bude sloužit
k odpočinku. Doposud totiž důchodci využívali jen malý kousek
zeleně za budovou penzionu, a tak
není divu, že si velkou zahradu
na pronajatém pozemku od města
zdejší babičky a dědečkové jaksepatří pochvalují. Ta navíc poslouží
i dětem z přilehlé mateřinky a jeslí,
zahrada je totiž spojena s areálem,
kde stojí budova rehabilitačního
centra a jesle s mateřskou školou.
„Chtěli jsme záměrně odstranit
mezigenerační bariéru a to se nám
myslím povedlo. Už dříve jsme pořádali několik akcí společných pro
děti i starší lidi, ale od nynějška
mohou zdejší babičky potkávat děti
přímo u nás na zahradě. Navíc toto
místo uvítají zejména ti, co jsou
odkázáni na berle či vozíček a tak
jim touto formou poskytneme klidnější a bezpečnější vycházky,“ nechala se slyšet ředitelka městského
ústavu Alena Tölgová.
Slavnostního zprovoznění zahrady se zúčastnila rovněž starostka
města Ivana Řápková, která předala
obyvatelům domova důchodců společně s radním Jindřichem Stádníkem dárek - zahradní houpačku
a nábytek, pozvání přijal i místostarosta Rudolf Kozák. Všichni se
veselili s dalšími pozvanými hosty,
nechybělo bohaté občerstvení ani
pečené selátko. K tanci i poslechu
vyhrávala kapela Baranijanka. Akce
se natolik vydařila, že se pravděpodobně podle slov ředitelky Tölgové
stane každoroční pravidelností.
(mile)

hřbitova a zároveň se sníží nebezpečí poškození náhrobků při silných
větrech a také se prodlouží životnost
stromů. „Zmíněná tahová zkouška by
měla prověřit statickou stabilitu stromů a zjistit, zda není dřevo ztrouchnivělé a nehrozí jeho vyvrácení při
silném větru. Tato prevence stromu
neublíží, naopak může jej zachránit
před zbytečným pokácením,“ vyjádřila se Eva Veselá z odboru správy
majetku města. S pracemi se začne
letos v září, dokončeny by měly být
nejpozději v květnu následujícího
(mile)
roku.

Paní Bronislava Lemáková z Penzionu pro důchodce připojila jako
poděkování svou vlastní básničku:

OSLAVA
Bronislava Lemáková
Na oslavu v reálu
všichni jsme se těšili,
ale královskou hostinu
to jsme přec nečekali.
Bůček, sekaná, křidýlka,
salát zeleninový,
kafe, limonáda, víno
a co včechno, kdopak ví.
Pivo též chutnalo velmi,
hlavně mužům, také nám
cukroví různého druhu
a to ráda přiznávám.
Přesto hřebem pohoštění
bylo sele pečené,
to jsme se olizovali,
na mou duši, ne že ne.
Hudba krásně vyhrávala,
zazpívali jsme si též,
náladu jsme měli pěknou
a to není žádná lež.
Trumpetista na trumpetu
do tance nám notoval
a tak kdo měl obě nohy
rychle do tance se dal.
Děkujeme převelice
za zahradu, hostinu,
můžeme si pohodlně
sednout hezky do stínu.
Panovala skvělá nálada. Nejenže
se zpívalo, ale mnozí i tancovali.
Na snímku tancují děti ze zdejší
mateřinky, připojili se i obyvatelé
penzionu. Vlevo zastupitel Pavel
Nuslauer, který je znám jako výborný tanečník, s ředitelkou MÚSSu
Alenou Tölgovou.
(foto: mile)

a německé menšiny odborníci na
slovo vzatí. „Pozvali jsme zmocněnce vlády pro lidská práva, členy
Rady vlády pro národnostní menšiny, premiéra Grosse a ministra
práce a sociálních věcí Škromacha,“
informoval místostarosta Rudolf Kozák a dodal, že akce není určena jen
menšinám. Přijít mohou i ti, co mají
s menšinami jakékoliv zkušenosti.
Myšlenka uspořádat tuto akci přišla
podle jeho slov od člena výboru
zastupujícího ukrajinskou menšinu
Valerije Kulackého. „Když setkání
pomůže při řešení specifických
problémů národnostním menšinám
ať už v oblasti sociální, bytové či
zdravotní, bude to bezesporu dobré,“ zmínil se místostarosta Kozák
a dodal, že „víc hlav víc ví.“ Čím
více vznikne nejrůznějších názorů,
tím to může podle něj přinést lepší a objektivnější pohled na vnímání
národnostních menšin. Přijďte proto
diskutovat s odborníky i laickou
veřejností na toto téma. „Bude bezesporu užitečné, když se do diskuse zapojí co nejvíce příchozích
návštěvníků a pokud možno z řad
Chomutováků,“ prohlásil místosta(mile)
rosta Kozák.

Ženy za vyšetřením
už nebudou dojíždět
Slavnostního přestřižení pásky na nové zahradě v domově důchodců ze
zhostila starostka města Ivana Řápková, místostarosta Rudolf Kozák (vpravo) a radní Jindřich Stádník.
(foto: mile)

Nové centrum pro screening nádoru prsu bude 1. září otevřeno
v chomutovské nemocnici. Doposud
musely pacientky z našeho města
jezdit na vyšetření do Karlových
Varů nebo Ústí nad Labem. Preventivní vyšetření si musely navíc platit,
zdarma jej měly pouze ty pacientky,
u kterých nádor lékaři již našli.
Podle nové vyhlášky ministerstva
vnitra je nyní hrazen zdravotními
pojišťovnami, a to u žen mezi 45
a 69 lety jedenkrát za dva roky.
V České republice se nachází
zhruba 15 podobných pracovišť se
statutem screeningu. Přístroj, jehož účelem je najít nekontrolovaně
bující buňky novotvarů ještě dříve,
než začnou ohrožovat život pacientky, bude sloužit spádové oblasti
Chomutovska, Mostecka a Lounska
čítající 190 000 lidí. „Stavební úpravy prostor spolu s přístrojovým vybavením pro mamocentrum vyjdou
na tři milióny korun,“ dodal ředitel
(mile)
nemocnice Milan Burša.

