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Náš člověk v Evropě
zavítal domů
Klášterec nad Ohří, Kadaň, Chomutov i Jirkov navštívil minulý
čtvrtek Miroslav Ouzký, jeden z 24
poslanců, kteří reprezentují naši
zemi v Evropském parlamentu.
Kadaňák Ouzký, jehož cesta do
Bruselu až na post místopředsedy
EP vedla z komunální politiky přes
poslaneckou sněmovnu ČR, během
své návštěvy zdůraznil, že i když
je pro něj nyní volebním obvodem
celá Česká republika, považuje za
samozřejmé, že jeho první oficiální cesta v nové funkci vedla do
domovského regionu.
V Chomutově se Ouzký na
radnici zapsal do pamětní knihy
města a pozdravil se s představiteli města a hejtmanem Ústeckého
kraje Jiřím Šulcem. Setkání politiků
takřka ihned ztratilo formální ráz
a změnilo se v přátelskou rozpravu,
probíhající v uvolněné atmosféře.
Starostka Chomutova Ivana Řápková se při té příležitosti zmínila
o záměru zřídit na okraji města
rozsáhlou
sportovně
rekreační
zónu a o problémech spojených
s financováním výstavby silnice R7.
M. Ouzký řekl, že pokud by se podařilo získat nějaké prostředky ze
zdrojů EU, on přirozeně podpoří
naší silnici spíš než jinou.
Následovala návštěva nemocnice.
Poslanec, původně lékař, své profesní kolegy seznámil s problémy,
které EP řeší v oblasti zdravotnictví. Zdařilou misi uzavřelo večerní
setkání s některými podnikateli
a komunálními politiky z regionu.
Jak Miroslav Ouzký prohlásil, jeho
návštěva Chomutovska rozhodně
(lm)
nebyla poslední.

Letošní slavnosti připomenou několik výročí
Několik zajímavostí bude provázet letošní Chomutovské slavnosti.
Nejenže samotné slavnosti oslaví
letos kulatiny a uskuteční se v našem městě již podesáté, ale budou
tentokrát věnovány čtyřstému výročí svobodného královského města.
Slavnosti, tentokrát s podtitulem Historie Chomutova společnýma česko-německýma očima, budou provázet
i další významná jubilea, například
sté výročí národní házené či třicáté
výročí vzniku Podkrušnohorského
zooparku. Chybět však nebudou
tradiční akce, které si během předchozích let získaly zájem u návštěv-

Starostka Ivana Řápková přivítala ve své kanceláři kromě M. Ouzkého
(uprostřed) své kolegy z vedení města (vpravo místostarosta R. Kozák,
v popředí J. Polanský).
(foto: sk)

Do zóny Nové Spořice se stěhuje další investor
Zastupitelé odsouhlasili na svém
posledním jednání prodej šestihektarového pozemku v průmyslové
zóně Nové Spořice německé firmě,
která tu začátkem příštího roku
zahájí provoz a do dvou let zaměstná zhruba 150 lidí. Výrobce
vlasové kosmetiky Maxim Markenprodukten předpokládá investici
6 miliónů eur a postaví zde halu na
výrobu šamponů a pěn do koupele,
v budoucnu počítá i s výzkumným
vývojovým střediskem. „Práce je
určena převážně pro ženy, je fyzic-

níků. „Akce na sebe vhodně navazují
a tématicky jsou odlišené tak, aby
uspokojily všechny věkové kategorie
lidí. Každý si tu může najít to, co jej
zajímá. Nikdo se nemusí obávat, že
by o některou z jiných akcí přišel,“
vyjádřila se vedoucí odboru školství
a kultury Dagmar Mikovcová a dodala, že akce je částečně financovaná
z prostředků Evropské unie. Generálním sponzorem jsou stejně jako
v předchozích letech Severočeské
doly a.s. Chomutov.
Slavnosti se zahájí 23. dubna
Dnem země v zooparku. Další akcí
bude 26. dubna Den plný spor-

ky nenáročná a bude vhodná i pro
matky s malými dětmi. Ženy by tu
měly obsluhovat strojní systémy,“
vyjádřil se místostarosta Jan Řehák.
V průmyslové zóně Nové Spořice se
už rozjel zkušební provoz americké
společnosti Eaton Corporation, která
vyrábí v Chomutově součástky pro
automobilový a letecký průmysl.
O půldruhého hektaru požádala
také německá společnost Schrack CZ.
Ta se do zóny přestěhuje z pronajatých prostor v areálu válcoven.
(mile)

Příští CHN vycházejí

20. dubna 2005
www.chomutov-mesto.cz

Zašlete návrhy
na ocenění
Rada města Chomutova při příležitosti výročí 400 let od vykoupení
města z poddanství uvažuje zřídit
cenu, jíž by každoročně byli oceňováni lidé, kteří se významným způsobem zasloužili o naše město. Radní si
dobře uvědomují, jak důležité je alespoň symbolicky připomínat význam
práce lidí, kteří mohou být pro ostatní vzorem svou pracovitostí, odvahou
nebo třeba smyslem pro čest a spravedlnost. Členové městské rady si však
současně uvědomují, že nemohou znát
všechny, kteří se o město zasloužili,
a proto vyzývají spoluobčany, aby
podali své návrhy na osoby, které
by měly být za své zásluhy o město
oceněny. Návrhy je možné zasílat do
konce dubna v písemné podobě na
adresu: MěÚ Chomutov - OšaK, Z. Horáková, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Návrh by měl obsahovat jméno
osoby navržené na ocenění, kontakt na
tuto osobu, krátké zdůvodnění návrhu
a kontakt na navrhovatele (tím může
být i organizace). Všechny návrhy
budou zhodnoceny a z nich budou
vybrány osoby, které budou letos
oceněny. Konečné rozhodnutí bude na
(pama)
radních.

tu, kterého se zúčastní i děti
z partnerského města Annaberg-Buchholz. Den poté budou děti
malovat v městském parku své
nejoblíbenější pohádkové bytosti. Středověké tržiště, které
láká vždy spoustu lidí svými
ukázkami rozličných řemesel,
vystoupením kejklířů a skupin
historického šermu, je plánováno v městském parku od
29. dubna do 1. května. „Na páteční večer jsme připravili představení, v sobotu bude od 10
hodin zahájen trh, o tři hodiny
později přijede poselstvo předat
slavnostně listinu, v neděli je
připraven turnaj na koních O štít
města Chomutova,“ vyjmenovala
některé z akcí Dagmar Mikovcová. Stánkaři přijedou i z partnerského města. Chybět nebude
30. dubna tradiční sraz historických vozidel. Na akci přijede
zhruba 50 historických vozidel
a 30 motocyklů z celé republiky,
ale i ze sousedního Německa. „Divácky oblíbenou akcí je rovněž
přehlídka mažoretkových skupin, letos se 1. května od 13.00
hodin představí na náměstí
1. máje celkem devět skupin,“
prozradila Silvie Škubová z odboru školství a kultury. Na tentýž den byla díky své atraktivitě
a ojedinělosti do programu oslav
zařazena i akce mistrovství ČR
Železný hasič, která je zároveň
kvalifikací na mistrovství světa
v Číně. Uskuteční se v prostorách Žižkova náměstí. Podrobný
program slavností zveřejníme
v následujícím čísle Chomutov(mile)
ských novin.

Unikátní akce
Moderní reprodukovaná hudba, dárková akce, pestrá hudební produkce,
ochutnávka italské pizzy, balón nad
městem a řada dalších zajímavostí
čeká na ty, kteří přijdou v sobotu
9. dubna na chomutovské náměstí
1. máje. Akce pro mladé lidi z Chomutova i okolí má být první z řady těch,
jež hodlá realizovat ve spolupráci
s radnicí italský podnikatel Claudio
Melotto. Kromě hudební show v režii
moderátorů Radia Agara bude mezi
zajímavosti patřit vystoupení pěveckého sboru Mikrochor, zaměřeného
na interpretaci klasické hudby, ovšem
v moderním, pro mladé lidi přitažlivém rockovém aranžmá.
(lm)

Soutěžní křížovka z minulého čísla
Chomutovských novin už zná výherce. Losování se ujali místopředseda
Evropského parlamentu Miroslav Ouzký (na snímku vlevo) a Pavel Dologh,
vedoucí pobočky firmy NC Computers,
která věnovala ceny. Na tu nejhodnotnější, digitální fotoaparát, se může
těšit Kateřina Bláhová z Chomutova.
Kuriozitou je, že mezi vylosovanými,
jejichž seznam uvádíme na str. 5,
byl pouze jeden muž. Výherci budou
ještě vyrozuměni dopisem, pro ceny
si mohou přijít do pátku 15. dubna
na historickou radnici do kanceláře
šéfredaktora CHN Luboše Mizuna.
(text a foto: sk)

Vážení
spoluobčané, před pár
dny se v městském
divadle
konal
tradiční reprezentační ples města
Chomutova, který
se mi stal příležitostí poděkovat za
spolupráci všem, kteří se podílejí na
každodenním chodu našeho města
nebo s ním spolupracují. Chtěla jsem
poděkovat i všem členům městského
zastupitelstva, když jsem si vzpomněla na událost, která mi stále leží v paměti a která mě zlobí i trápí. Při posledním jednání zastupitelstva došlo
totiž k malému incidentu. Zastupitelé
za komunistickou stranu nesouhlasili
s jedním návrhem na usnesení, protože se domnívali, že není v souladu se
zákonem. Rozhodli se svůj nesouhlas
vyjádřit ne hlasováním, ale odchodem
z jednacího sálu, do kterého se pak již
až do konce jednání nevrátili. Toho
dne přitom zastupitelé projednávali
velmi důležité body, mezi nimiž byl
i další osud Žižkova náměstí nebo
Koncepce rozvoje vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů do roku 2010.
To jsou určitě záležitosti, které se
v budoucnu dotknou životů mnohých
občanů bez ohledu na to, zda jsou to
komunisté nebo sociální demokrati
nebo členové ODS. Komunističtí zastupitelé měli nejen právo o těchto
záležitostech jednat a spolurozhodovat, ale i povinnost vůči svým spoluobčanům hájit i jejich zájmy. Bohužel
tak neučinili. A proto jsem nakonec na
našem plese poděkovala za práci jen
těm zastupitelům, kteří si uvědomují
důležitost a odpovědnost své práce
pro občany našeho města. Teď mě ale
napadá, že skutečnou odpovědnost asi
může cítit je ten, kdo něco tvoří. Ne
ten, kdo jenom boří. Pěkný den Vám
přeje Vaše Ivana Řápková

Parkovací karty v centru
Dne 21. 3. 2005 nabylo účinnosti
Nařízení města Chomutov č. 2/2005
upravující organizování dopravy na
území města. Jsou zde přesně vymezeny úseky v centru města (s výjimkou nám. 1. máje a Hálkovy ulice,
pro které lze vydat parkovací karty),
jež provozuje soukromý provozovatel. Tyto karty budou vydány pouze
oprávněným osobám podle uvedeného nařízení, tzn. na vozidlo určené
k podnikání právnické nebo fyzické
osoby, která má ve vymezené oblasti
sídlo nebo provozovnu, na vozidlo
fyzické osoby, která má ve vymezené
oblasti trvalý pobyt a dále na vozidla
provozovatelů taxislužby. Každá karta
má své vymezení určeného úseku
a oprávněné osoby (držitele).
Zájemci o tyto parkovací karty
se mohou obrátit na Městský úřad
– informační servis, Zborovská 4602,
Chomutov, telefon 474 637 130 – 133.
Poplatky lze uhradit platební kartou
nebo v pokladně městského úřadu
v jejích pokladních hodinách. Osobě,
která neprokáže oprávněnost žádosti,
(fi)
nemůže být karta vydána.

Poplatek za psa
Je splatný jednorázově vždy k 30. 6.
příslušného kalendářního roku.

Informace: 474 637 199
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Výměna řidičských průkazů

Co zaznělo na setkání s občany

CHN středa 6. 4. 2005

Minulý čtvrtek opět patřil pravidelnému setkání občanů s představiteli
města (na snímku). Lidé si sem přišli
postěžovat, co je ve městě trápí a co
by se podle nich dalo změnit k lepšímu. Hovořilo se například o nesprávném parkování v Seifertově ulici,
o betonových přístřešcích nad popelnicemi, které by bylo vhodné zbourat. Chomutováci si postěžovali i na
nepořádek u Benešova náměstí či
na nekvalitní blokové čistění v ulici
28. října. Přítomný ředitel technických
služeb Z. Koblížek přislíbil, že na to
dohlédne. Došlo ale i na chválu. Paní
Kleplová se zmínila, že se opravil poničený chodník v Beethovenově ulici.
Ten se podle slov starostky Ivany
Řápkové dočká celkové rekonstrukce.
Všechny podněty putují po setkání
do kanceláře starostky a odtud na
kontrolní úsek, kde jsou zpracovány
a poté řešeny.
(text a foto: mile)

Vzhledem k platnosti stávající
právní úpravy o povinnosti výměny
řidičských průkazů doporučuje odbor
dopravních a správních činností, MěÚ
Chomutov, občanům ve své územní
působnosti, aby se raději řídili současnou úpravou v zákoně 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích (§134) a postupně si ještě
letos vyměnili řidičské průkazy vydané do 31. 12. 2000,
2000 i když odbor
dopravy zatím vychází z Usměrnění
pro činnost obecních úřadů obce
s rozšířenou působností z 04/2004,
který předpokládá novelu zákona
č. 361/2000, kdy budou lhůty pro výměnu prodlouženy odstupňovaně do
konce r. 2007, 2010 a 2013. Součástí
novely je také problematika zavedení „bodového systému“ u řidičů, což
sněmovna dosud neschválila.

Postup výměny je jednoduchý:
1. Občan se dostaví na odbor dopravních a správních činností (III.
patro, ul. Zborovská) s 1x foto.
Zde vyplní přední stranu fialovorůžového tiskopisu, bílé kolonky
a do rámečku vpravo dole se
podepíše tak, aby podpis nepřesáhl rámeček. Tiskopisy dodává
Ministerstvo dopravy ČR, takže je
není možné umístit na internetové
stránky našeho města.
2. Výroba
řidičských
průkazů
v Praze trvá zhruba 12 dnů,
o zhotovení informuje odbor dopravy občany pomocí SMS.
3. Základní výhodou pro držitele
nového průkazu je, že si již při
cestě do některých zemí EU nemusí nechat vystavit mezinárodní
řidičský průkaz (Itálie ap.).
(rat)

Vznikl nový Klub důchodců

Strategické cíle úřadu v koši nekončí Zeptali jsme se... Lidé budou mít novou
poštovní schránku

V sociálním centru na Písečné
zahájil od dubna svou činnost
nový Klub důchodců. Jedná se
o pobočku Klubu důchodců v Cihlářské ulici v Chomutově, která
poslouží seniorům k pravidelnému
setkávání. Otevřen bude od pondělí
do pátku od 8 do 15 hodin. „Uvítáme tu nejen seniory, ale všechny,
kteří mají zájem se k nám přijít
podívat. Lidé si tu mohou zahrát
různé společenské hry, přečíst si
denní tisk nebo knihu nad šálkem
kávy a popovídat si,“ prozradila vedoucí sociální pracovnice
z Městského ústavu sociálních
služeb Lenka Straková. Dodala, že
k dispozici tu bude sociální pracovník, který bude organizovat různé
kulturní a zájmové akce.
(mile)

Objednání na odbor dopravních
a správních činností pomocí SMS,
na číslo 736 695 600 zašlete:

od hlp rez / pas hlp rez

Do roku 2005 vstoupil Městský
úřad Chomutov s novými vizemi
a s novým posláním. Rada města
koncem minulého roku schválila
dokument Strategické cíle úřadu,
v němž jsou nové myšlenky zpracovány. Informace o materiálu,
který se od té doby stal základní
příručkou každého úředníka, se
objevily v prvním letošním čísle
Chomutovských novin v článku
„Úřad je firmou, občan zákazníkem.“ Tajemník městského úřadu
Theodor Sojka rozhodl, že stejně
jako Kodex etiky zaměstnance
úřadu budou strategické cíle úřadu nedílnou součástí pracovního
řádu. Toto rozhodnutí vyplynulo
ze skutečnosti, že jedním z klíčových procesů, který je součástí
tohoto dokumentu, je Proces tvorby čitelné politiky úřadu a jeho
kultury.
„Politika úřadu musí jít ruku
v ruce s kodexem etiky,“ říká tajemník a dodává, že základními
charakteristikami procesu tvorby

Písková ulice v minulosti a dnes

čitelné politiky a kultury městského úřadu je nejenom soustavná
tvorba přívětivého prostředí pro
občana jako klienta, ale každodenním cílem musí být informovaný
a spokojený občan. „Je to dlouhodobý úkol, který předpokládá i jistou loajalitu a fandovství v první
řadě u vedoucích zaměstnanců,“
konstatuje T. Sojka. „Právě vedoucí úředníci musí totiž garantovat
u svých podřízených maximálně
profesionální přístup k občanům
jak po stránce profesní tak po
stránce etické“.
(Pokračování na str. 5)

Jaké je to se slepeckou holí
Na prostranství před městským
parkem se uskuteční 16. dubna od
10 hodin kvalifikační závod Mistrovství České republiky ve výkonu
vodicích psů pro zrakově postižené. Kromě podívané na samotný závod si mohou zájemci projít trasu
se závodníkem nebo si vyzkoušet
po simulovaných překážkách chůzi
se slepeckou holí. Akce potrvá necelé tři hodiny.
(mile)

Zeptali jsme se ředitelky Městského
ústavu sociálních služeb Chomutov
Aleny Tölgové, zda by mělo město
dotovat léčebnu pro dlouhodobě
nemocné (LDN). Otázkou reagujeme
na některé z informací v místních
médiích. „Provozovatelem LDN není
město, ale nemocnice. Oddělení je
proto hrazeno z prostředků veřejného zdravotnictví, nemocnice navíc
není městská. Město by mělo naopak
pečovat o seniory v domově důchodců a to také dělá, finančně přispívá
na jeho provoz. Lidé by si měli rovněž uvědomit rozdíl mezi sociálním
a zdravotnickým zařízením. Tím je
právě LDN a mnohdy tu staří lidé
ani být nemusí. Mohou žít v domově důchodců, kde se však jejich
pobyt platí. V LDN si pobyt pacienti
nehradí.“
(mile)

Na nedávném setkání s občany
města se někteří Chomutováci dotazovali, zda by bylo možné umístit na
autobusové nádraží poštovní schránku. V této lokalitě ani jejím okolí totiž žádná schránka není a lidé musí
používat tu nejbližší až u hlavní
pošty. Starostka města Chomutova
proto oslovila ředitele České pošty
Petra Merunko. Ten odpověděl, že
se poštovní schránky rozmisťují po
městě na základě potřeb obyvatel
a připustil, že je schránka v těchto
místech opravdu zapotřebí. Přislíbil,
že bude v nejbližší době do těchto
míst nainstalovaná.
(mile)

Do mezinárodního společenství Rotary International se zařadí 30. dubna
také chomutovští rotariáni. Akce se uskuteční v chomutovském městském
divadle za přítomnosti guvernéra správního okrsku Viktora Prikazského.
Na slavnostním přijímání rotariánů se noví členové pochlubí svou dosavadní činností včetně dalších plánů. Rotariáni tvoří celosvětovou síť dobrovolníků, jejich posláním je pomáhat všem potřebným lidem, charitativní
činnosti věnují nejen svůj čas, ale i finanční prostředky. V letošním roce
slaví rotariánské hnutí sté výročí vzniku prvních klubů, v České republice
(mile)
byl založen klub před osmdesáti lety.

První univerzita v Chomutově bude určena seniorům
Městský ústav sociálních služeb
v Chomutově se rozhodl rozšířit
nabídku svých služeb pro seniory
novou možností pro všechny, kteří
ani v seniorském věku nepřestávají
toužit po poznávání nového a nebojí se zasednout znovu do školních
lavic. Právě ti budou mít od září
letošního roku možnost navštěvovat první ročník Univerzity třetího
věku Chomutov. Pro zájemce z řad
důchodců nejen z Chomutova, ale
i z okolí jsou pro akademický rok
2005/2006 připraveny dva studijní
obory: Úvod do humanitních studií
a Úvod do přírodovědných studií.
Studium v univerzitě třetího věku

Staré kamenité otevřené řečiště Chomutovky, kdysi zvané Úzká.
Zaniklá Písková ulice na levém
břehu Chomutovky je dnes překrytá parkovištěm před výškovou
budovou Armabetonu a obchodním domem. Písková ulice byla
již od středověku součástí tak
zvané Mokré čtvrti na západním
předměstí Chomutova, která zahrnovala dolní část Blatenské ulice
a právě ulici Pískovou. Ta spojovala dnešní Zborovskou ulici a Žižkovo náměstí. Od roku 1972 byla
postupně
demolována
veškerá
zástavba historické Mokré čtvrti
a vyrostl zde obchodní dům Prior
a výšková budova Armabetonu.
Původně se zahájila stavba kulturního domu, objekt však těmto
účelům nikdy nesloužil. Po roce
1989 byl dokončen jako nákupní
středisko spolu s Delvitou. Nedaleký obchodní dům PRIOR byl
zkolaudován koncem sedmdesátých let. Na jeho nároží dodnes
svítí barevná mozaika vytvořená
akademickým malířem Antonínem
Stibůrkem. Mozaika byla vloni
obnovena při opravě a zateplení
objektu obchodního domu. Staré
kamenité otevřené řečiště Chomutovky, kdysi zvané Úzká, je před
obchodním domem dnes zakryto.

Drobné měřítko domků méně majetných řemeslníků nahradila velkolepá forma nového centra města
v 70. a 80. létech 20. století. Nyní
je tento prostor před další změnou a čeká na zástavbu bývalého
autobusového nádraží na Žižkově
náměstí.
(jp)

bude v prvním ročníku koncipováno jako série přednášek, které
budou probíhat jednou měsíčně
v budově Sociálního centra na Písečné, přičemž každou přednášku
přednese jiný lektor z řad místních specialistů. První ročník tak
bude jak pro zájemce o humanitní
vědy tak pro zájemce o přírodní
vědy vlastně jakousi ochutnávkou různých vědeckých disciplín
a studenti si budou moci vybrat,
čemu by se chtěli podrobněji věnovat v dalších ročnících. Zájemci
o studium na univerzitě třetího
věku budou přijímáni na základě
přihlášky, kterou si budou moci

vyzvednout v Domově důchodců
či v Sociálním centru (obě budovy
na Písečné) nebo v přízemí budovy
Městského úřadu ve Zborovské ulici v Chomutově. Školné bude činit
200 Kč za semestr za jeden studijní obor. Zájemci si však můžou
podat přihlášku na oba studijní
obory. Studenti, kteří budou mít
alespoň sedmdesátiprocentní účast
na přednáškách, získají na závěr
ročníku osvědčení o absolvování
daného studijního oboru. Univerzita třetího věku Chomutov otevře
své brány poznání studentům v
září, ale přihlásit se je možné již
nyní.
(pama)

Armabeton získal nového majitele Romům pomůže
terénní pracovník
Výškový dům Armabeton koupila
v nedávné době pražská realitní
společnost, která jej plánuje opravit. Nyní se rozhoduje o využití
zdejších prostorů, kde by chtěla
firma vybudovat kanceláře a byty,
ve spodní části budovy hodlá ob-

Dnešní podoba ulice, kde je koryto Chomutovky již zakryto.

(foto: archiv)

novit restauraci. „S potěšením jsme
kvitovali, že nás zástupci firmy
navštívili na radnici. Dům je v centru města, kde je poměrně velká
koncentrace lidí, a tak jsme rádi,
že se s ním začne něco dělat,“ informovala starostka Ivana Řápková
a zmínila, že firma hledá podněty, o jaké služby je v Chomutově
zájem. „Jednou z možností je vybudovat zde byty pro manažery
z podniků v průmyslových zónách,
po kterých je v našem městě poptávka,“ dodala starosta Řápková.
Sedmnáctipodlažní budova byla
bezmála pět let uzavřena. V únoru
roku 2000 ji koupila od mateřského
podniku Armabeton Praha pražská
firma Lumica s.r.o., která se zaměřovala na developerskou a investorskou činnost v oblasti nemovitostí.
Ta však během pěti měsíců dvakrát
změnila majitele. Vzhledem k těmto
skutečnostem vydal tehdy Krajský
soud v Ústí nad Labem předběžné opatření, kterým společnosti
s ručením omezeným znemožnil
s tímto majetkem volně nakládat.
Některé okolnosti kolem obchodu
totiž vzbudily podezření, že se
budova v centru Chomutova stala
(mile)
předmětem spekulace.

I letos bude romským rodinám
v problémových lokalitách pomáhat
romský terénní pracovník. Ten by se
měl zaměřit především na zlepšení
situace v sociálně slabých rodinách.
Město už požádalo o státní příspěvek, vzhledem k ponížení dotace ale
radnice tentokrát uzavře smlouvu ne
se dvěma, ale pouze s jedním asistentem. Ten začne pracovat od dubna a bude jakýmsi prostředníkem při
jednáních lidí na úřadech. „Dohlížet
bude také na docházku romských
dětí ve škole, někteří rodiče by totiž
bez pravidelné kontroly své potomky
do školy vůbec neposílali,“ vyjádřil
se místostarosta Jan Řehák. „Neobáváme se, že by se absence jednoho
zaměstnance nějak zvlášť projevila,
spolupracujeme s romskými občanskými sdruženími a charitativními
organizacemi, jejichž členové se
o život sociálně vyloučených komunit
rovněž zajímají,“ zmínila se starostka
Ivana Řápková. Dotace na mzdu sociálního pracovníka na letošní rok činí
121 000 korun, dalších více než 40
000 dodá ze svého rozpočtu radnice.
(mile)

