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S velmi zajímavým nápadem,
jak spojit příjemné s užitečným
a ještě se něčemu dobrému
přiučit, přišli studenti speciali-
zovaného biologického seminá-
ře chomutovského soukromého
gymnázia se svými profesory. Na
chomutovskou radnici předložili
projekt, který se bezprostředně
vztahuje k přírodnímu parku
Bezručovo údolí a jehož náplní
je příprava trasy naučné stezky
číslo 2 rozprostírající se od jiho-
západního okraje údolí. Studenti
by zde pod odborným dohledem

svého biologa, který se specializu-
je na problematiku ekosystému
a biotopů v Krušnohoří, provedli
terénní výzkum, v němž by se
specializovali na druhy půd, mik-
roklima a typickou flóru a faunu
v Bezručově údolí. Výzkum by
probíhal po celé vegetační období
od března do listopadu letošního
roku. Konkrétní poznatky z vý-
zkumu se pak zaznamenají v tex-
tové i obrazové části na informač-
ní tabule, které poslouží všem
návštěvníkům tohoto přírodního
parku.

Studenti chtějí zkoumat Bezručovo údolí
Odklonění dopravy

Součástí připravovaného pro-
jektu je i vznik nových nauč-
ných stezek, jejich údržba, zna-
čení turistických cest, budování
ohnišť a údržba studánek. „Te-
rénní výzkum potrvá zhrub 400
hodin a jeho poznatky rádi zve-
řejníme ve vlastním propagač-
ním materiálu o Bezručově údo-
lí,“ vyjádřila se Lenka Petříková
z odboru rozvoje a územního
plánu a dodala, že město se
může pokusit získat v příštím
roce pro neziskové organizace
i právě na naučnou stezku státní
dotace. Projekt soukromého
gymnázia není však jediným,
který se chce zajímat o tuto lo-
kalitu. Například chomutovský
klub přátel vojenství Armus
předložil návrh na jakousi od-
bočku turistické stezky, která by
byla součástí modré turistické
značky z Chomutova přes Bezru-
čák a byla umístěna přibližně
dva kilometry před restaurací
První mlýn. V tomto místě se
totiž mezi říčkou Chomutovkou
a silnicí nachází objekt lehkého
opevnění, vybudovaný v letech
1935 jako součást komplexní
obranné linie. „Účelem odbočky
je upozornit návštěvníky stezky
na význam tohoto opevnění a se-
známit je s historií ve zdejším
pohraničí. Samotná pevnůstka
poslouží rovněž jako odpočinko-
vý bod,“ vyjádřil se předkladatel
projektu a předseda klubu Zde-
něk Beneš. Oba projekty dostali
tento týden na stůl k posouzení
radní města. (mile)

Žulové kostky jako na náměstí

Jako malá černá kulička
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Starostka jim povolila tropit rámus i veselí Tržnice zahrady Čech

Příčinu zápachu se nepodařilo zjistit

Sňatek uzavřelo
jedenáct cizinců

Investora zatím
neprozradí

K celkovému počtu 266 uzavře-
ných manželství v loňském roce
přibylo navíc devět cizinců, kteří
se rozhodli uzavřít v chomutovské
obřadní síni sňatek s českým obča-
nem. Pouze jedno manželství tvo-
řili mladí lidé z Ukrajiny a SRN.
Vyplývá to ze statistiky oddělení
matriky městského úřadu. Jedná se
o sňatky občanů Slovenské repub-
liky, Polska, SRN, Ukrajiny, Vietna-
mu, Francie a Velké Británie. V po-
rovnání s rokem 2001 se jedná
o naprosto stejný počet sňatků s
cizinci. Také počty českých novo-
manželů jsou zhruba na stejné
výši. V roce 2001 si řeklo „ano“
253 novomanželských párů, v roce
2000 bylo uzavřeno na zdejší rad-
nici o třiatřicet manželství více.

(mile)

V dohledné době radnice roz-V dohledné době radnice roz-V dohledné době radnice roz-V dohledné době radnice roz-V dohledné době radnice roz-
hodne, kdo bude provozovat par-hodne, kdo bude provozovat par-hodne, kdo bude provozovat par-hodne, kdo bude provozovat par-hodne, kdo bude provozovat par-
kovací automaty kovací automaty kovací automaty kovací automaty kovací automaty v centru města,
kterými je zpoplatněno stání ve
vybraných ulicích. Připravuje se
přechod od šestiměsíčního zku-
šebního provozu do standardní-
ho využívání. „Uvažujeme, že by
je spravovala městská policie,
která by zajistila kontrolu jejich
používání, ale i řádný provoz,“
prohlásil místostarosta Jan Ře-
hák. Během necelého půl roku se
ze čtyř automatů vybralo zhruba
50 000 korun.              (mile)

Na základě stížností obyvatel za-
čal odbor životního prostředí již
koncem února šetřit problém šíření
zápachu v lokalitě Chomutova. Lidé
si stěžovali na zápach nejprve
v okolí polikliniky, proto se proved-
lo šetření v ulicích Spořická a Ná-
dražní. „Dohodli jsme spolupráci
i s Českými drahami, jejichž za-
městnanci zkontrolovali projíždějí-
cí vagóny. Žádná příčina zde však
nebyla zjištěna,“ uvedla k celé situ-
aci Ilona Spoustová z odboru život-
ního prostředí. Poté se situace opa-
kovala i v jiných lokalitách po
celém městě, intenzivní zápach byl
cítit i v sousední Kadani a Jirkově.
Kontaktovali jsme hygienickou sta-
nici v Chomutově, kde pracovnice

hygieny podle charakteru zápachu
určila pravděpodobného původce -
zemědělskou činnost (siláž, hnoji-
vo, výkaly). „Nasvědčovala tomu
i skutečnost, že v Hrušovanech byl
v této době vyvážen odpad z drů-
bežárny. Je velmi problematické
identifikovat původce zápachu, a to
nejen u nás. Obdobné problémy
mají i v sousedním Německu,“ do-
plnila nám informace Spoustová.
Od pondělí 3. 3. 2003 nebyla za-
znamenána žádná stížnost. Odbor
životního prostředí a služeb bude
nadále zápach sledovat a v případě,
že se bude situace opakovat, bude
postupovat dle dohody s Českou
inspekcí životního prostředí.

(mile)

Pro zájemce a jarní výstavu za-
hradnictví pořádá cestovní agen-
tura Dopravního podniku měst
Chomutova a Jirkova v sobotu
5. dubna autobusový zájezd do Li-
toměřic  na tržnice zahrady Čech.
Místenky jsou až do vyčerpání
míst v předprodeji na autobuso-
vém nádraží v Chomutově a Jirko-
vě. Cena vstupenky je 95 korun
na osobu. Odjezd z AN v Jirkově
je ze stanice č. 1 v 7.30 hod., od-
jezd z AN v Chomutově je ze sta-
nice č. 2 v 7. 45 hod. Z Litoměřic
se odjíždí ve 14.00 hodin. Infor-
mace poskytne pan Rudolf Valeš-
ka na tel. čísle 723/577 150.

Mládě ovce quessánské z francouz-
ského plemene, které se zatím po-
dobá spíš malé „černé kuličce“, se
narodilo před deseti dny v chomu-
tovském Podkrušnohorském zoo-
parku. „Lidé si tento druh mnohdy
pletou s jehnětem nějakého většího
druhu, jelikož i dospělá zvířata
jsou poměrně malá,“ zmínil se Mar-
tin Šíl ze zooparku. Na snímku Ros-
tislava Stacha je ovečka v náruči
ošetřovatelky Marcely Drncové. Na
mládě se můžete podívat uvnitř
statku v areálu zooparku. (mile)

Nejpozději do konce června letošního roku potrvají opravy ulic Táboritská
od budovy radnice až po vjezd na Žižkovo náměstí a Dr. Farského po
křižovatku z ul. Jakoubka ze Stříbra. Opravy vozovek a chodníků, kde se
nyní pokládají stejné žulové kostky jako v centru města, si proto vyžádají
dočasné uzavření. Provozovatelé zdejších obchodů byli včas informováni
o tom, jakým způsobem si mohou zajišťovat zásobování. Přístup na sou-
sední nemovitosti musí zůstat zachován a bude zajištěn také průchod
uzavřenou částí ulice koridorem pro pěší o minimální šířce 1,5 m. Celá
akce si vyžádá spolu s již opravenou Klostermannovou a Puchmayerovou
ulicí 29 milionů korun z městského rozpočtu. (text: mile, foto: sk)

Masopustní průvod s řadou maš-
kar poutal minulé úterý pozor-
nost obyvatelů Chomutova. Smrt-
ka, slamění paňáci, žid, medvěd,
kominík, černokněžník, myslivec,
muzikanti a další jejich kumpáni
se nejprve zastavili na starobylé
radnici, kde starostku Ivanu Řáp-
kovou požádali o povolení průvo-
du. Ta nebyla proti, ale s podmín-
kou, že ho uvidí nebo alespoň
uslyší všichni obyvatelé města.
Aby tomu dopomohla, podarovala
maškary dvěma lahvemi na zahřá-
tí. Průvod, který už potřetí sesta-
vili zaměstnanci zooparku ve spo-
lupráci s manželi Sopkovými, pak
s povykem prošel náměstí, přileh-
lé ulice historického centra
a městský park, napojil se na cyk-
listickou stezku a putování za-
končil na statku PZOO. Na snímku
v rozhovoru se starostkou Ivanou
Řápkovou slamění paňáci Přemysl
Rabas a Martin Šíl.             (sk)

Chomutovská radnice vede inten-
zivní jednání se dvěma investory,
kteří mají zájem o nově připravova-
nou průmyslovou zónu Nové Spoři-
ce. Jméno a záměry jednoho z nich
však prozatím nehodlá prozradit,
protože o něj nechce přijít. Na po-
zemku zhruba pěti hektarů by měl
vzniknout závod  pro 450 zaměst-
nanců. Druhým investorem je firma
Proventi, a.s., která zde hodlá na
dvou hektarech postavit závod na
výrobu ocelových věží a rotorových
listů do větrných elektráren, kde
najde uplatnění 70 zaměstnanců.
Radnice řeší v současné době
v této lokalitě vybudování inženýr-
ských sítí. (mile)

Až do 20. března budou z  důvo-
du rekonstrukce železničního pře-
jezdu na Kadaňské ulici odkloněny
tyto linky MHD:

Linka č. 1 - z ul. Kostnická - Bez-
ručova - Zborovská - Lipská - silni-
ce 1/13 - Globus zastávky Kadaň-
ská - škola a Kadaňská - kaplička
budou nahrazeny zastávkou auto-
busů linkové dopravy Chomutov
u ČD. Ve stanicích Zborovská a Bez-
ručova bude linka č. 1 zastavovat.
Linka č. 4 - z ul. Bezručova - Lipská
- kruhový objezd - zpět na ul. Lip-
ská - silnice 1/13 - Fügnerova - Ka-
daňská a dále po původní trase.
Linka č. 9 (směr Železárny) - z ul.
Kadaňská - Fügnerova - silnice 1/13
- Lipská a dále po původní trase.
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Strážníci uložili pokuty za více než milion korun

Proti všem darebákům les neuhlídáme

Jednou měsíčně prohlídka opevnění

Setkání diabetiků
Blokové čištění
již od dubna

Technické služby zatím bez ředitele

Burša novým šéfem nemocnice Lokálka opět ukazuje krásy zooparku

Klíč k budoucímu vzdělání

Zdravotně postižení s novým názvem organizace

Více jak deset tisíc přestupků, za
které bylo uloženo na pokutách
1 045 800 korun, vyřešili v loňském
roce strážníci městské policie. Nej-
více se jedná o přestupky v dopra-
vě, při rušení nočního klidu a při
přestupcích ve veřejném pořádku.
Šedesát procent celkové sumy bylo
přitom zaplaceno občany na místě,
více jak 150 000 korun odevzdali
přestupkáři na městské policii
a v dopravních přestupcích se for-
mou složenek zaplatilo 222 100 ko-
run. Vyplývá to ze správy o činnosti
městské policie, se kterou se sezná-
mili chomutovští radní. Zpráva kro-
mě  informace o řešených přestup-
cích obsahuje i úkoly městského
kamerového systému a hospodaření
městské policie v loňském roce.

Chomutovští občané podali loni
celkem 2 627 oznámení, na které
strážníci reagovali výjezdem nebo
poskytnutím pomoci.

 Z místních komunikací bylo od-
straněno 45 autovraků, odchyceno a
umístěno do psího útulku bylo 21
psů. Městský kamerový dohlížecí sys-
tém zjistil 1 139 porušení zákonných

norem na veřejném prostranství. Mo-
nitoroval například dopravní nehody,
rušení nočního klidu a skládky u po-

pelnic, krádeže ve vozidlech, vandal-
ství, poškození veřejné zeleně a jiné
přestupky. (mile)

Jedním z úkolů městských strážníků je dohlížet na bezpečí dětí u škol.
Jinak tomu není ani před 3. ZŠ Na Příkopech. (foto: sk)

Děkuji zaměstnancům oddě-Děkuji zaměstnancům oddě-Děkuji zaměstnancům oddě-Děkuji zaměstnancům oddě-Děkuji zaměstnancům oddě-
lení ARO lení ARO lení ARO lení ARO lení ARO v chomutovské ne-
mocnici, zejména pak panu pri-
máři Smetanovi, dále MUDr.
Kufovi, kolektivu sester ARO, lé-
kaři MUDr. Černému z chirur-
gického oddělení a sestřičkám
z chirurgie - odd. B za lidský
přístup a za jejich obětavou
péči při mé hospitalizaci v ne-
mocnici.            (Irena Krotká)

Řada občanů si myslí, že ušetří
za uložení svého komunálního od-
padu na skládce a používá k tomu-
to účelu okraje lesa kolem komuni-
kací. Je to smutný pohled, když
projíždíte lesem a na každé odboč-
ce je alespoň malá hromádka odpa-
du. Zřejmě si tito lidé neuvědomují,
že za odklízení takových černých
skládek musí potom každý z nás
zaplatit. Je škoda, že finance, které
by mohly být utraceny za zkrášlo-
vání našeho prostředí, musí být
využity na úklid černých skládek.
Navíc pohled do takto znečištěného
lesa je ostudou náš všech. „Loni
jsme investovali do odklizení ne-
bezpečných dopadů z černých sklá-
dek zhruba 200 000 korun. Jsme
z toho bezradní, děláme pravidelné
hlídky po lese, ale proti všem tako-
výmto „darebákům“ les neuhlídá-
me,“ vyjádřil se ředitel městských
lesů František Vohralík. Nejvíce

znečistěných lokalit bývá podle
jeho slov například cestou na Blat-
no směrem na Kočičák nebo u tr-
žišť trasou k Hoře sv. Šebestiána.
„Soustředěné skládky bývaly i smě-
rem k Partyzánu, po zprovoznění
hotelu se však situace zlepšila,“ do-
plnil Vohralík. Někteří občané se
dokonce nenamáhají dojít s odpa-
dem ani k popelnici. Jak je patrné
z našeho snímku, takto se chovají
lidé v Jiráskově ulici, konkrétně
v lokalitě za Lunou u výměníku.
Na hromadě tam leží od minulého
týdne uprostřed panelových domů
plastové lahve s ostatními odpad-
ky. Vyzýváme proto občany ke
spolupráci. Pokud uvidíte někoho
vyhazovat v lese či kolem domu
odpad, oznamte prosím SPZ jeho
vozidla Městské policii v Chomu-
tově nebo na odboru životního
prostředí městského úřadu.

(text a foto: mile)

Od 1. dubna začnou Technické
služby města Chomutova provádět
plán komplexního blokového čiště-
ní ulic ve městě, a to pravidelně
každé úterý a čtvrtek v době od
7.00 do 13.00 hodin vždy v jednom
úseku podle zpracovaného harmo-
nogramu. Jednotlivé lokality bude-
me pravidelně zveřejňovat v našich
Chomutovských novinách.

1. 4.: 1. 4.: 1. 4.: 1. 4.: 1. 4.: ul. Vodních staveb včetně
zadních traktů, palackého za SZŠ,
sídl. Zd. Štěpánka, ul. Vršovců

3. 4.: 3. 4.: 3. 4.: 3. 4.: 3. 4.: Masarykovo nám.,vozovky
kolem LŠU, SPŠ, ul. Legionářská,
Smetanova, Purkyňova, Křižíkova

8. 4.:8. 4.:8. 4.:8. 4.:8. 4.:      Nám. Dr. Beneše, ul. mjr.
Šulce, ul. ing. Meisnera

10. 4.: 10. 4.: 10. 4.: 10. 4.: 10. 4.: ul. K. Světlé, 28. října, Pa-
lackého (parkoviště v zadním trak-
tu u MěÚ), Zborovská, sídl. Dechto-
chema

Přijďte se podívat na besedu
s projektantem, která se uskuteč-
ní 19. března od 17.00 do 20.0019. března od 17.00 do 20.0019. března od 17.00 do 20.0019. března od 17.00 do 20.0019. března od 17.00 do 20.00
hodin ve společenské místnostihodin ve společenské místnostihodin ve společenské místnostihodin ve společenské místnostihodin ve společenské místnosti
12. základní školy Ak. Heyrovské-12. základní školy Ak. Heyrovské-12. základní školy Ak. Heyrovské-12. základní školy Ak. Heyrovské-12. základní školy Ak. Heyrovské-
ho. ho. ho. ho. ho. Jak jsme již psali v minulém
čísle Chomutovských novin, té-
matem je povídání o obnově síd-
liště v Horní Vsi kolem středisek
Jitřenka a Luna.

Radní rozhodli o postech ředitelů
příspěvkových organizací města
Chomutova. Dvě z nich, tedy Pod-
krušnohorský zoopark a Městské
lesy, povedou stejní šéfové - Přemy-
sl Rabas a František Vohralík, jako
tomu bylo doposud. Ke změně nao-
pak dojde v Městském ústavu soci-
álních služeb, kde po deseti letech
vystřídá Milana Doležala nynější
pracovnice odboru sociálních věcí
a zdravotnictví na městském úřadě
Alena Tölgová. Naopak při rozho-
dování ze šesti uchazečů o post
ředitele Technických služeb města
Chomutova nezískal nikdo z přihlá-

Oblíbený motorový vláček Lokál-
ka Amálka, který je využíván pro
zpestření procházek ve zdejším
Podkrušnohorském zooparku, letos
vyrazil opět na svou trasu a to po-
prvé minulý týden v době jarních
prázdnin. Nyní je k dispozici ná-
vštěvníkům zařízení i o sobotách
a nedělích. Lokálka jezdí vždy ve

stejném čase, od 15.00 hodin odpo-
ledne, jízda trvá zhruba pětatřicet
minut. Cena jízdného zůstává stej-
ná jako loni, tedy 20 korun na oso-
bu, jak pro děti, tak i dospělé.
V Lokálce Amálce je připraven sa-
mozřejmě průvodce, který návštěv-
níkům poskytne výklad o zvířatech
v zařízení.

„Mírná nepřízeň počasí nevadí,
protože vláček je zastřešen. Kaž-
dopádně, zda vláček v souvislosti
s příznivým počasím opravdu vy-
jede, zjistíte nejlépe na poklad-
nách zooparku na telefonním čísle
474/629 917,“ prozradil tiskový
mluvčí zooparku Martin Šíl.

(mile)

Z pěti kandidátů, kteří se přihlásili
do výběrového řízení na post ředitele
chomutovské nemocnice, vyšel jako
vítěz Milan Burša, současný šéf ne-
mocnice v Chebu. Do funkce bude
jmenován od 1. dubna letošního roku.
Nahradí tak tehdejšího ředitele MUDr.
Karla Balabána, který pobyl v této
funkci necelý rok a v lednu letošního
roku byl odvolán za to, že se mu ne-

podařilo zastavit zadlužování nemoc-
nice. Právě Burša měl podle starostky
Ivany Řápkové, která byla jedním
z členů komise při výběru, specifické
znalosti o zdejší nemocnici a nápady,
jak zlepšit její současný stav. Milan
Burša už v roce 1995 v NsP Chomu-
tov několik měsíců funkci ředitele vy-
konával, dva roky předtím působil
v zařízení jako náměstek. (mile)

Koncem minulého roku došlo
k organizačním změnám, které se
dotkly i naší organizace s názvem
Sdružení zdravotně postižených -
smíšená organizace č. 1 Chomutov,
která sdružovala občany postižené
tělesně a občany postižené někte-
rou z civilizačních chorob, neboli
s vnitřním postižením. Po transfor-
maci, která proběhla podle pokynů
pražského ústředí, se v Chomutově
ustanovila pouze jedna skupina

a to s názvem Svaz tělesně postiže-
ných - místní organizace Chomutov.

Přivítáme mezi sebe každého, kdo
se chce zúčastnit našich schůzek, kte-
ré se konají vždy každou 3. a 4.
středu v měsíci od 13.00 hodin. Schá-
zíme se i nadále v Klubu důchodců
městského ústavu sociálních služeb u
Severky. Můžete se s námi podílet pod-
le svých možností na příležitostních
akcích. (Za výbor STP v ČR MO

Chomutov Jiřina Halašová)

Svaz diabetiků ČR územní orga-
nizace Chomutov pořádá 1. dubna
od 15.00 hodin ve druhém patře
Střediska knihovnických a kultur-
ních služeb v Chomutově aktiv dia-
betiků. Na programu je přednáška
„Jak si kontrolovat váhu a léčit obe-
zitu při diabetu“. Zakoupit si může-
te rovněž potravinové doplňky,
multivitamíny a minerály, zdravotní
punčochy a další nové výrobky.

(red)

Na podzim loňského roku byl
v rámci investic do cílového regionu
soudržnosti NUTS II. Severozápad
schválen rozsáhlý projekt Evropské
unie Phare - Fond lidských zdrojů -
MUSIP, který je financován ze zdro-
jů EU a českého státního rozpočtu.
Realizátorem projektu je projektový
tým Mgr. Pavla Stejskala ze Vzdělá-
vací společnosti EDOST s. r. o.
v Chomutově. Cílem projektu je vy-
budovat multifunkční vzdělávací si-

mulátorové pracoviště, které pomocí
prostředků na bázi IT umožní roz-
voj lidských zdrojů a zvýší tak
schopnost uplatnit se na trhu práce.
Hlavní aktivity projektu MUSIP jsou
zaměřeny na vývoj a realizaci vzdě-
lávacích systémů a programů, pilot-
ní ověření vzdělávacích programů
a vývoj učebních materiálů.

Cílovými skupinami jsou a budou
zaměstnanci malých a středních
podniků a firem, zaměstnanci prů-
myslových podniků, uchazeči o za-
městnání a zaměstnanci ohrožení
nezaměstnaností, absolventi i stu-
dující SŠ, VOŠ a VŠ. Partnery
projektu jsou francouzská firma
CORYS T.E.S.S., Úřad práce v Cho-
mutově, Úřad práce v Mostě, ČVUT
Praha, ZČU Plzeň, OHK v Chomuto-
vě a HS project spol. s r. o. Příno-
sem pro region bude ojedinělé za-
řízení, jehož prostřednictvím bude
zvyšována kvalita a efektivita
odborného vzdělávání v souladu
s požadavky trhu práce.

Mgr. Pavel Stejskal,
vedoucí projektu

Chceme poděkovat kolektivu učitelek a kuchařek 29. mateřské školyChceme poděkovat kolektivu učitelek a kuchařek 29. mateřské školyChceme poděkovat kolektivu učitelek a kuchařek 29. mateřské školyChceme poděkovat kolektivu učitelek a kuchařek 29. mateřské školyChceme poděkovat kolektivu učitelek a kuchařek 29. mateřské školy
Pohádka z Kamenné Pohádka z Kamenné Pohádka z Kamenné Pohádka z Kamenné Pohádka z Kamenné pod vedením paní ředitelky Aleny Majákové za
uspořádání dětského karnevalu. Dokážou se dětem věnovat i nad rá-
mec svých povinností a myslíme si, že nejen děti to umí ocenit. Určitě
každé z nich bude na své roky v této mateřské školce rádo vzpomínat.
Akce byla nádherně připravena a bylo velmi obtížné vybrat nejkrásněj-
ší masku. Děti čekala celá řada soutěží, diskotéka, občerstvení a bohatá
tombola. Zároveň bychom rádi poděkovali sponzorům za přispění darů
na karneval.                                 (za rodiče Lenka Moravcová)

Poplatek za odpadyPoplatek za odpadyPoplatek za odpadyPoplatek za odpadyPoplatek za odpady
Upozorňujeme občany města Chomutova, kteří nevyužívají
možnosti platit poplatky prostřednictvím inkasa České poš-
ty, že splatnost poplatku na první pololetí tohoto roku končí
31. 3. 2003. Tomu, kdo neuhradí poplatek ve lhůtě splatnosti
navýší Město poplatek o 50% (nezaplatí tak za pololetí 210,

ale 315 Kč. Povinnost platit poplatky má každý občan města Chomu-
tova ze zákona o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky
města. Poplatek lze platit prostřednictvím SIPO, na pokladně MěÚ,
převodem z bankovního účtu, či poštovní poukázkou typu A. Jak jsme
již informovali, Město letos rozesílat složenky nebude.

Poplatek ze psůPoplatek ze psůPoplatek ze psůPoplatek ze psůPoplatek ze psů
Rovněž připomínáme občanům, že splatnost poplatku ze psů
je dle obecně závazné vyhlášky stanovena 1x ročně, a to
nejpozději k 30. 6. kalendářního roku. Poplatek lze platit již
nyní, kdy se občan vyvaruje případných nepříjemností při

placení poplatku spojených s čekáním ve frontě ke konci poplatkové-
ho období. Při nezaplacení sankcionuje Město dlužníky rovněž 50%.

Klub vojenské historie Nord - Se-
ver Chomutov srdečně zve 29. a
30. března na vrch zvaný Kočičák
(2 km nad Chomutovem směrem
na obec Blatno), kde bude letos
poprvé zpřístupněn obnovený ob-
jekt čs. opevnění „řopík“. Tato pev-
nost je součástí systému čs. po-
hraničního opevnění, které bylo
budováno na sklonku 30. let, jako
ochrana proti očekávané agresi fa-

šistického Německa. V tomto zre-
konstruovaném objektu může ná-
vštěvník spatřit kompletní vnitřní
vybavení, které se do těchto pev-
ností instalovalo v letech 1937 -
1938 a které z nich dělalo nejmo-
dernější a nejdůmyslnější opevně-
ní na světě. Otevřeno bude pravi-
delně po celý rok, vždy každý
poslední víkend v měsíci od 10.00
do 17.00 hodin. (pir)

Soutěžila tisícovka řidičů
Více jak tisícovka řidičů, kteří se

zapojili do soutěže „O slušného ři-
diče okresu Chomutov“, obdrží od-
znak a průkaz slušného řidiče. Ten
si mohou převzít při slavnostním
ukončení celé akce 5. dubna od
20.00 hodin v Městském divadle v
Chomutově nebo přímo na městské
policii. Pro vylosované řidiče jsou
připraveny zajímavé ceny. „Loni se
zúčastnilo soutěže 77 řidičů z Cho-
mutova, letos jsme akci vzhledem k
velkému zájmu rozšířili do celého
okresu. Požádala bych ráda touto

cestou řidiče, aby na městskou po-
licii do 25. března vrátili průkazky,
které obdrželi při zahájení akce.
Právě tyto průkazky ukazovali řidi-
či při kontrolách, kterou prováděla
Policie ČR a která jim sem v přípa-
dě přestupku zaznamenala prohře-
šek“, prozradila Miroslava Schönbe-
ková z MěP, která soutěž zajišťuje.

Vstupenky na galavečer si mohou
soutěžící řidiči zakoupit v měst-
ském divadle za 50 Kč, ostatní zá-
jemci za 100 korun. Chybět nebude
kulturní program. (mile)

šených dostatečnou podporu. Město
proto musí vyhlásit nové výběrové
řízení (požadavky na str. 3). Jedním
z přihlášených byl i pověřený ředi-
tel Jaroslav Hladík. (mile)

• Odbor bytového hospodářství
provádí v současné době hloubkové
prověřování všech žádostí o nájem
bytu. Kde jsou zjištěny nenahláše-
né změny či nedodržení podmínky
každoroční aktualizace žádosti,
bude žádost vyřazena ze seznamu
uchazečů.


