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Chomutovské slavnosti mají za se-
bou devátý ročník, přičemž za kulisu 
k historickým výjevům po dvouleté 
pauze opět posloužilo náměstí 1. máje. 
Vyrostlo zde středověké městečko, 
tržiště s tradičními produkty a ukázka-
mi řemesel, diváky bavila různá době 
poplatná vystoupení. 

Tématem tří divadelních příběhů, 
které tradičně tvořily kostru akce, byli 
lapkové a mordýři, na Chomutovsku 
řádící na konci 16. století. Do značné 
míry stojí v pozadí letošních slavností 
pražský kat Jan Mydlář, jenž ve svých 
pamětech vzpomíná na popravu dva-
atřiceti „kartových mužů“. „Zmínky 
o skupině jsme ale našli i v jiných 

pramenech, třeba ve sborníku mu-
zea,“ dodal Jiří Šnábl, majitel agentury 
Modua, která pro město akci připravuje. 
„Kartoví muži byli lupiči, kteří v lesích 
na obchodní stezce do Saska přepadali 
povozy se zbožím. Byla to v podstatě vo-
jensky organizovaná banda, s hierarchií 
jako v kartách, podle kterých se jednot-
liví členové přezdívali. Například jejich 
vůdce si nechal říkat Červené eso.“ Právě 
o konci kartových mužů, jejich pochy-
tání, odsouzení a popravě, pojednával 
páteční příběh. Jeho součástí byl i půso-
bivý pochod účinkujících za světla loučí 
od divadla na náměstí. Sobotní výstup 
byl zase příběhem Žaludského krále, 
jehož zrada umožnila skupinu odkrýt 

a zlikvidovat. V neděli byl hlavní 
postavou fiktivní hostinský Grošík, 
který prodával kradené zboží a dával 
lupičům tipy. Většina účinkujících se 
rekrutovala z Turkovy divadelní spo-
lečnosti Bída, hodně prostoru dostal 
třeba zastupitel Stanislav Aubrecht. 
Při sobotních a nedělních vystou-
peních se zase představili provazo-
chodec, skupiny historického šermu, 
doboví hudebníci, kejklíři, bubeníci, 
tanečnice a další. Podle odhadu po-
řadatelů slavnosti od pátečního do 
nedělního večera navštívilo čtrnáct, 
možná patnáct tisíc diváků. „Myslím, 
že jejich počet byl srovnatelný s loň-
ským. Pozitivně se na tom podepsala 
masivnější reklama, negativně nao-
pak počasí. Ale na jeho nepřízeň už 
jsem si já osobně zvykl,“ rezignovaně 
pokrčil rameny Jiří Šnábl. Jedním ze 
spokojených diváků byl Zdeněk Hra-
chovina: „Pěkné to bylo. Zaujalo mě 
hlavně zahájení a všechny ty histo-
rické výjevy, zbraně a kostýmy. Jsem 
do toho tak trochu fanda, dělal jsem 
si fotky.“ Dojmy ostatních členů ro-
diny shrnul slovy: „Je zajímaly spíš 
stánky.“ Uspokojení nad průběhem 
a úrovní akce vyjádřila i starostka 
Ivana Řápková, která se v historic-
kém kostýmu zúčastnila zahájení: 
„Slavnosti byly zdařilé, návštěvnost 
vzhledem k počasí vysoká. Po celou 
dobu se diváci měli čím bavit i co 
nakupovat.“ Jiří Šnábl dodal: „Letošní 
program byl hodně náročný. Jednak 
kvůli experimentálnímu roztažení 
do tří dnů a také  kvůli tomu, že 
v divadelních hrách jsme se museli 
držet historických faktů. Příští rok 
budeme slavnosti dělat už podesáté, 
Chomutov navíc bude slavit 400. vý-
ročí vykoupení z poddanství, tak to 
bude ještě náročnější.“                      (sk)
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Slovo starostky

Kartoví muži doloupili na Chomutovských slavnostech

Objednání na odbor dopravy 
pomocí SMS, pomocí SMS, 

na číslo 736 695 600 zašlete: 
od hlp rezod hlp rez

Vážení spoluobčané,
v poslední době jste si mohli v Deníku Chomutovska přečíst několik článků, 

které se zabývají děním v Chomutově ve vazbě na poslední řádné jednání Za-
stupitelstva města Chomutova. Jen pro připomenutí „Zastupitelé se pohádali“, 
„Pronájem Tepla je tunel“ apod. Nechci se rozepisovat o uvažovaném proná-
jmu Tepla - jen na okraj, žádný pronájem se zatím nekonal, pouze je vypsána 
veřejná soutěž na pronájem, ale nenechává mne klidným, jak se o celé kauze 
v Chomutově píše a jak je manipulována veřejnost. Věřím, že stoupající pre-
ference ODS nenechávají opozici v klidu, zejména když nás čekají v letošním 
roce troje volby, hlavně pak volby do krajského zastupitelstva, které i z pohle-
du komunální politiky získávají čím dál víc na důležitosti.

V článku „Zastupitelé se pohádali“ z 31. 3. 2004 se píše - „Ohledně pronájmu 
Tepla však není jednotná ani koalice. V radě si ho prosadila ODS.“ - K této 
dezinformaci, za kterou by se nemusel stydět ani novinář z bulváru, je nutné 
uvést, že Rada města Chomutova má jedenáct členů, z toho šest za ODS, dva 
za Unii pro sport, jednoho za Koalici zelených a sdružení nezávislých, jedno-
ho za ČSSD a členem rady je ještě Bohumil Bocian, který zůstal v koalici i po 
odchodu paní Wachtfeidlové a pana Říhy z vedení města. Před projednáváním 
v radě proběhla dvě koaliční jednání, jichž se zúčastnilo 22 osob, které se na 
projednávané problematice shodly, proti byli na druhém jednání pouze zástup-
ci sociální demokracie a pan Bocian - tedy 18:4!               (Pokračování na str. 2)

Otevřený dopis občanům města Chomutova

Jedenatřicet dopravních značek 
zmizí v létě z náměstí 1. máje 
a přilehlých ulic historického jádra. 
Zákazy a příkazy na nich uvedené 

však nepřestanou platit, jen se pře-
sunou na značky „Zóna s doprav-
ním omezením“ a „Konec zóny s do-
pravním omezením“, kterými bude 
dotčené území vymezeno. Jedna 
taková je už umístěna u vjezdu 
z Palackého do Chelčického ulice 
(viz. snímek). „Při pochůzkách jsem 
zjistil, že historické náměstí a okolí 
je ´přeznačkované .́ Proto jsem po-
žádal odbor dopravy, aby posoudil, 
zda lze situaci zjednodušit a zpře-
hlednit zónovými značkami,“ uvedl 
místostarosta Jan Řehák. 

Změna bude v souladu se zá-
konem a je konzultovaná s Policií 
ČR, městskou policií a technickými 
službami. Administrativní řízení ji 
přesto umožní provést až nejdříve 
v červnu. Jak  místostarosta také 
uvedl, nejprve bude důležité vští-
pit řidičům, že zákazy, příkazy 
a omezení budou skutečně platit 
v celé lokalitě, dokud nebudou 
u výjezdu další značkou zrušeny. 
Policisté budou v prvních zhru-
ba dvou týdnech platnosti spíše 
vysvětlovat, teprve pak začnou 
prohřešky trestat. Demontované 
značky budou postupně použity na 
jiných místech města.                 (sk)  

Značky se přesunou na okraj zóny

S přechodem odboru státní soci-
ální podpory pod úřad práce dojde 
ke snížení příjmů města Chomutova 
na výkon státní správy v přenesené 
působnosti. Souhrnný dotační vztah 
města byl rozhodnutím Krajského 
úřadu Ústeckého kraje pokrácen 
o 13,94 milionu Kč. Tato úprava 
bude znamenat snížení výdajů měs-
ta o částku 6 milionů na mzdách 53 
pracovníků bývalého odboru státní 
sociální podpory, snížení výdajů 
na sociálním zabezpečení o 1,56 
milionu Kč a zdravotním pojištění 
o 540 tisíc Kč. Dále dojde ke snížení 
výdajů na poštovné, které však stát 
v minulosti městu refundoval, o 2,8 
milionu Kč, nákladů na telekomuni-
kační služby 260 tisíc Kč, nákladů 
na ostatní služby a materiál 240 
tisíc Kč. Změny v rozpočtu budou 
dále znamenat snížení rezervy měs-
ta Chomutova o 2,54 milionu Kč.

V globálu však lze tvrdit, že 
město Chomutov odchodem odboru 
státní sociální podpory ze struk-
tury městského úřadu zaznamená 
i mnohé další úspory, např. na so-
ciálním fondu města, výdajích na 
cestovném, školném a vzdělávání, 
stravném, pojištění, nákladech na 
energie, nájemném (pozn. refundo-
váno) a dalších položkách rozpoč-
tu. Tím ušetří až několik dalších 
statisíců Kč. Další úspory vyplynou 
z nedotování kontaktních míst v 
Jirkově, Kadani, Klášterci nad Ohří 
a Vejprtech, na které v loňském roce 
doplácelo město dle lokality od 51 

do 63 tisíc na jednoho detašované-
ho pracovníka.

Po několika letech tedy dojde 
poprvé v průběhu rozpočtového 
roku ke snížení městského rozpoč-
tu. Toto snížení však nebude mít 
vliv na celkové hospodaření města, 
a z údajů o hospodaření v prvním 
čtvrtletí tohoto roku lze předpoklá-

dat, že se městský rozpočet bude 
upravovat opět nahoru.

Pro zajímavost uvádíme, že fi-
nanční vztah státního rozpočtu 
k obcím s rozšířenou působností 
činí pro město Chomutov 33,4 mi-
lionu Kč, z toho již bylo v prvním 
čtvrtletí na státní sociální podporu 
uvolněno 4,6 milionu Kč.           (jmš)

Odchod odboru sníží rozpočet města o čtrnáct milionů

Nová obecně závazná vyhláška 
o místním poplatku ze psů zavádí jed-
norázovou slevu z místního poplatku 
těm držitelům psů, kteří se rozhod-
nou nechat svému psu aplikovat 
tzv. identifikační mikročip. Zavádění 
mikročipů provádějí zvěrolékaři na 
žádost majitele psa a stejní veterináři 
pak vystaví majiteli psa potvrzení o 
aplikace čipu.     (Pokračování na str. 2)

Kdo si nechá očipovat
psa, ušetří stokoruny

Tak to je ono! Mládě orla mořského 
(na snímku s P. Horou), kvůli obavám 
o jeho zdraví dosud veřejnosti utajo-
vané. Narodilo se v  zooparku, jako 
třetí zde odchované. V zastoupení 
plyšákem dostalo při oslavách Dne 
Země jméno Koktejl, ač se teď zdá, že 
je to samička. Orel mořský je zařazen 
do evropského chovného programu, 
v dospělosti má rozpětí křídel přes 
dva metry.                   (text: sk, foto: st) 

Milí spoluobčané, nedávno jsem 
se v novinách v souvislosti s děním 
na místní politické scéně dočetla 
podivuhodnou „radu“ v tom smys-
lu, že moudřejší ustoupí. Myslelo 
se přitom, že ve sporech současné 
koalice vedení města a opozice by 
to měla zřejmě být právě koalice, 
která ustoupí opozici a přistoupí 
tak na její hry, jejichž cílem není 
nic jiného než sabotovat práci ve-
dení města a vylhanými a dezin-
formačními kampaněmi házet špínu 
na vše, co v zájmu našeho města 
a jeho občanů děláme. Abych prav-
du řekla, rčení o tom, že moudřejší 
ustoupí, jsem nikdy nechápala. Ze 
školy si totiž dobře pamatuji, jak 
končí ti „moudřejší“, kteří ustupují 
zlu, demagogii a politice síly. Jak 
dopadlo moudré ustoupení našich 
politiků tlaku hitlerovského Němec-
ka v roce 1938? Co přineslo našemu 
lidu ustoupení Edvarda Beneše před 
podlou a zákeřnou bolševickou zvů-
lí v roce 1948? Jaký byl výsledek 
ústupu z morálních i politických 
pozic nás všech před namířenými 
hlavněmi vojsk spřátelených armád 
v roce 1968? V politice je sice nut-
no občas dělat kompromisy, které 
mohou posunout řešení nějakého 
problému ze slepé uličky, ale to 
platí v případech, kdy mají všichni 
zúčastnění opravdový zájem na 
řešení problému. K čemu ale může 
být dobré podnikat vstřícná gesta 
vůči tzv. politikům, kteří nedokážou 
ctít ani základní demokratické prin-
cipy a kteří zneužívají demokracii 
k prosazování vlastních parciálních 
zájmů a ještě to skrývají za službu 
lidem? Ne, nebudu ustupovat ze 
svých zásad a nebudu přistupovat 
na kompromisy s čertem - ďáblem. 
To by nemohlo přinést našemu měs-
tu nic dobrého.                                         
                                Vaše Ivana Řápková

Příští Chomutovské noviny 
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7.990,-

Olympus C450 ZoomOlympus C450 Zoom

* akce platí do vyprodání zásob

4 megapixely, XD karta, Zoom 3x/3,3x

9.690,-
U nás:

Chomutovské slavnosti byly pestrou mozaikou dobových výjevů. Zahájení se v historických kostýmech zúčastnili 
i místostarosta Jan Řehák a starostka Ivana Řápková, kteří rozhodovali o potrestání nepoctivých řemeslníků. Úspěch 
u publika měl kat, jenž „čarodějnici“ vytaženou z publika právě přinutil k přiznání pomocí palečnic.                          (sk)
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Otevřený dopis občanům města Chomutova

(Dokončení ze str. 1)
Na základě tohoto potvrzení zís-

ká majitel psa v roce aplikace čipu 
jednorázovou slevu na poplatku. 
Sleva činí 500 korun ze základní 
sazby a 200 korun se sazby sníže-
né (důchodci, sirotci). Majitelé, kteří 
jsou osvobozeni od poplatků ze 
psa, samozřejmě žádné další úlevy 
za čipování nezískají. Identifikační 
mikročip se aplikuje pod kůži psa a 
nese základní informace o psu a jeho 
majiteli. Mikročip může být důleži-
tým zdrojem informací například při 
ztrátě, odcizení či zranění psa, nebo 
i v situacích, kdy zaběhlý pes zraní 
nějakou osobu. Jedná se o poměrně 
nový a moderní způsob zajištění 
identifikace psů. Evidenční mikročip 
ale v žádném případě nenahrazuje 
evidenční známku, kterou musí být 
opatřen každý pes, který se pohybuje 
na veřejném prostranství.         (pama)

Kdo si nechá očipovat
psa, ušetří stokoruny

(Dokončení ze str. 1)
V radě hlasování dopadlo 9:2, proti byl pouze zástupce sociální demokracie 

a pan B. Bocian. Tolik jen k tomu, jak se dá „profesionálně“ pracovat s infor-
macemi.

Vůbec se již nechci detailně rozepisovat o průběhu jednání zastupitelstva, 
vulgaritě, osočování apod. Výrazy „český tunel, rozkrádání, zločin století“ apod. 
není nutné obšírně komentovat, pouze si neodpustím poznámku, že podobně 
jsme byli osočováni (tunel, rozkrádání) při projednávání restrukturalizace Do-
pravního podniku měst Chomutova a Jirkova. O tom, jak úspěšně probíhá, jste 
se mohli dočíst 30. 3. 2004 v článku „Dopravci úpravou spojů ušetřili“. Další 
článek, který měl nadpis „Čarování s čísly“ mne opravdu pobavil - pane Dušku, 
nejedná se o žádné čarování, ale o promyšlený záměr úspor městských finanč-
ních prostředků, které pak třeba lze použít do tolik kritizované „nepodpory 
sportu v Chomutově“.

Nemohu si ale odpustit reakci na prohlášení předsedy klubu za KSČM „Je to 
zločin století“. Pak mi nezbývá nic jiného, než konstatovat, že rok 1948 a to, 
co po něm následovalo, je zločinem tisíciletí. Možná proto, abych nezapomínal, 
mám ve své pracovně na zdi plakát Karla Kryla z roku 1990 s citátem: „Už 
nerejeme držkou v zemi“, ale o tom někdy příště.

Když jsem vstupoval v posledním volebním období do komunální politiky, 
věděl jsem, že to nebude lehké, ale za jeden a půl roku práce pro město to 
překonalo mé veškeré představy. Mohu vás ale vážení spoluobčané ubezpečit, 
že ve své práci se vždy řídím svým svědomím a snažím se chovat k lidem 
korektně a slušně, což samozřejmě očekávám i od nich. Jsem si plně vědom, že 
lidé v politice musí dělat kompromisy, trávit spoustu času vyjednáváním a ně-
kdy slibovat i těžko splnitelné, ale vždy to musí mít určitou úroveň a glanc.

Vážení spoluobčané, až potud jsem měl rozepsaný otevřený dopis, než jsem 
byl náhle hospitalizován v nemocnici. Možná bych jej ani nedopisoval a máv-
nul nad tím rukou, ale po přečtení dalšího článku v Deníku Chomutovska ze 
dne 17. 4. 2004 „Zasedání se změnilo v brífink“ jsem se rozhodl dopis dopsat 
a zveřejnit. Uvedená kritika ODS a zastupitelů (štěnice, lumpové, podvodníci či 
mocipáni) je poslední kapkou do již přeplněného poháru.

Velice mne oslovil citát Madeleine Albrightové: „Politici dávají v šanc svoje já, 
těžce pracují, riskují a ti nejlepší z nich dokáží věci, které mají trvalou hod-
notu.“ Možná i pod vlivem těchto slov jsem se rozhodl, přes veškeré negace, 
které mnohdy politika přináší, pro kandidaturu do krajského zastupitelstva, 
protože jedině tak budu moci ještě více pomáhat rozvoji města Chomutova, 
resp. bývalému chomutovskému okresu. Měl jsem tu čest setkat se při návštěvě 
Chomutova na radnici s panem prezidentem a první dámou a velice mne zaujal 
jeho výrok, jak je město krásné a jak je mylně zafixováno v podvědomí ostat-
ních obyvatel České republiky. Můžete namítnout, že neviděl Kadaňskou nebo 
Dukelskou ulici, ale takové problémové lokality se nenacházejí jenom u nás. Po 
tomto výroku pana prezidenta jsem si uvědomil, co všechno bychom měli pro 
další rozvoj a zviditelnění města udělat, ale mám takový pocit, že právě stálou 
negativní medializací se nám to moc nedaří.

Zcela na závěr bych se ještě pozastavil nad chováním některých zastupitelů 
ke starostce města Chomutova. Ne se vším s ní bez výhrad souhlasím (to už 
tady ve čtyřicetileté minulosti bylo), ale vždy se k ní při projednávání proble-
matiky chovám jako k nejvyšší představitelce a reprezentantce města Chomu-
tova a v neposlední řadě pak jako k ženě. Páni politici, zamyslete se nad tím 
a zkuste to také.                        Jindřich Stádník, radní města Chomutova za ODS

Odbor dopravních a správních čin-
ností MěÚ informuje občany o novin-
kách v souvislosti se vstupem České 
republiky do Evropské unie.

DOKLAD O ZAPŮJČENÍ VOZUDOKLAD O ZAPŮJČENÍ VOZU
Motoristům jedoucím do zahraničí 

se doporučuje, aby v případě, že 
nejsou majiteli vozu, měli od sku-
tečného majitele prohlášení o zapůj-

čení vozidla. Podpis na prohlášení 
musí být úředně ověřen (obecním 
úřadem, notářem), text by měl být 
alespoň v jednom světovém jazy-
ce (podle cíle cesty). Postup platí 
i v případě nejbližších příbuzných 
(zapůjčení vozidla dceři, synovi ap.). 
Některé členské státy EU toto potvr-
zení vyžadují nekompromisně (např. 
při dopravní nehodě). 

PROPUSTKY DO ZAHRANIČÍ PROPUSTKY DO ZAHRANIČÍ 
PRO DĚTI PRO DĚTI 

Rodiče mají v případě dětí ve 
věku do 15 let možnost nechat si 
je zapsat do občanského průkazu, 
změna je zpoplatněna 25 Kč (ne-
povinný údaj), úřady mají na tento 
úkon 30 dnů. V některých zemích 
může ovšem tato varianta zna-
menat komplikace, neboť u dítěte 
v OP není uvedeno pohlaví a datum 
narození, ale jen jméno a rodné čís-
lo, které je pro některé cizí orgány 
nesrozumitelné. Rovněž by mohli 
mít rodiče i problém s dokazová-
ním státní příslušnosti dítěte, má-li 
např. snědou pleť po jednom z ro-
dičů. Druhou možností je zapsání 
dítěte do cestovního pasu otce 
nebo matky (za 50 Kč krát počet 
dětí). V případě samostatné cesty 
dítěte do zahraničí je potřeba mu 
vystavit vlastní cestovní pas. 

HRANICE - CLOHRANICE - CLO
Při cestování do EU odpadla cel-

ní kontrola, zastávky na hraničních 
přechodech se omezují jen na kon-
trolu dokladů, zejména pasů. Zru-
šení také těchto kontrol je vázáno 
na vstup ČR do Schengenského in-
formačního systému (rozjednáno). 
Autodopravci jistě vítají, že nyní 
už jejich řidiči nepotřebují mezi-
národní vstupní povolení do zemí 
EU.                                                   (rath)

Prohlášení o zapůjčení vozu by 
měli mít i nejbližší příbuzní 

Výše nedoplatků na místních po-
platcích za komunální odpady dosáhla 
za dva roky existence tohoto poplatku 
již téměř 8 milionů Kč. Pracovníci eko-
nomického odboru v těchto měsících 
zahajují předexekuční řízení, jehož 
výsledkem bude exekuce majetku 
nebo mzdy dlužníka.

Do loňského roku vymáhal odbor 
dlužné částky na místním poplatku 
za odpady pouze formou výzev 
a platebních výměrů, v letošním roce 
posune řízení o další krok dál. Při 
malých částkách bylo v loňském roce 
exekuční řízení příliš nákladné, avšak 
u několika stovek poplatníků přerostl 
již dluh částku 500 Kč, a u těch, kte-
ří doposud neuhradili žádnou plat-
bu, činí dluh i s navýšením za celé 
dva roky 1 230 Kč. Se všemi těmito 
poplatníky bude zahájeno předexe-
kuční řízení, jehož výsledkem může 
být provedení výkonu rozhodnutí. 
Žádný z dlužníků se však nemusí 
bát okamžité exekuce majetku. Kaž-
dý bude před výkonem rozhodnutí 
v následujících dnech na svůj nedo-
platek řádně upozorněn doporučeně 
do vlastních ruku výzvou k zaplace-
ní nedoplatku v náhradní lhůtě. Kaž-
dý daňový dlužník, ať již na úhradu 
poplatku pouze zapomněl či poplatek 

Statistická fakta jsou neúprosná - v posledních letech ubývá v Chomutově 
každým rokem zhruba pět stovek lidí. Je to jistě částečně způsobováno tím, 
že někteří lidé se odstěhovávají jinam za prací a také odlivem mladých lidí, 
kteří jaksi nemají důvod se po vysokoškolských studiích vracet do města 
s nadprůměrnou nezaměstnaností, ale hlavním důvodem úbytku obyvatelstva 
je samozřejmě snížená porodnost, která je všeobecným trendem celé Evropy. 
Když vezmeme v úvahu, že v těchto letech přivádějí na svět děti silné ročníky 
sedmdesátých let minulého století, je zřejmé, že k dalšímu skoku ve snižování 
počtu obyvatel dojde za pár let, až nastane reprodukční období slabých roč-
níků. Městu Chomutovu tak reálně hrozí, že bude mít ve velmi blízké budouc-
nosti méně než padesát tisíc obyvatel. To by našemu městu přineslo značné 
finanční ztráty z daňové výtěžnosti, přičemž náklady na zajišťování provozu 
města by se nijak výrazně nesnížily. Výsledkem takové situace by zákonitě 
bylo snížení objemu investic města do svého majetku a Chomutov by stručně 
řečeno začal znovu chátrat a neměl by dost prostředků pro svůj rozvoj. Exis-
tují dlouhodobé recepty na řešení této situace, které spočívají v cílené snaze 
o změny ve vzdělanostní a sociální struktuře obyvatelstva a v podpoře vytvá-
ření nových pracovních příležitostí. Výsledky této politiky se však dostaví až 
po několika letech a naše město musí problém se snižováním počtu obyvatel 
řešit takřka okamžitě! Proto se nabízí řešení, které sice může na první pohled 
působit překvapivě, ale které by přineslo rychlý efekt a řadu výhod pro všech-
ny zúčastněné: sloučení okolních obcí s Chomutovem. Touto cestou se již dříve 
v našem kraji vydala například města Ústí nad Labem nebo Most a jejich zkuše-
nosti říkají, že se jedná o správnou cestu. Vím, že lidé z obcí na Chomutovsku 
si při slovech o slučování s naším městem asi představují, že by mohli přijít 
o svébytnost a autonomii svých obcí, které mají mnohdy nesmírně hlubokou 
historii a také tradici své samostatnosti. Domnívám se však, že takové obavy 
jsou liché a že je třeba mluvit hlavně o tom, co by takové připojené obce mohly 
získat. Především by mohly získat více peněz do svých rozpočtů, protože da-
ňové příjmy pro takto spojené obce by měly být vyšší než prostý součet dnes 
rozdělených příjmů. Obce by navíc měly ve svých rozpočtech ušetřit částky 
za služby, které jim Chomutov již dnes poskytuje a zatím za úplatu (MHD, ko-
munální hospodářství apod.), a dále za služby, které by obce již nemusely mít 
povinnost poskytovat, neboť by byly jejich občanům dostupné v Chomutově (to 
se může například týkat i školství apod.). Obcím by přitom zůstali jejich staros-
tové i zastupitelstva a měly by i své oddělené rozpočty. Chomutov by se stal 
statutárním městem v čele s primátorem. Věřím, že takto spojené síly by byly 
schopné mnohem lépe dosáhnout i na finanční prostředky z fondů Evropské 
unie, takže by jednotlivé obce i sám Chomutov získaly více prostředků na svůj 
rozvoj. Předpokládám, že otázka integrace bude ve všech obcích velmi živou 
a citlivou. Proto by ani nebylo dobré, aby o spojování obcí rozhodovala pouze 
jejich zastupitelstva, ale aby měli možnost do tohoto procesu zasahovat všichni 
občané. Věřím, že se již v nejbližší době pustíme do zmiňované integrace a že 
nám všem přinese kromě spousty práce i hodně nových podnětů pro rozvoj 
a spolupráci.                                                                                                                           (pama)

Město venkovu a naopak aneb Spojme síly!

Radnice stále hledá zájemce 
o využití areálu bývalých kasáren 
v Mostecké ulici. Úředníci odboru 
správy majetku města jsou s ode-
zvou na vyhlášení poptávkového 
řízení poměrně spokojeni, na stole 
jim v době uzávěrky tohoto vydání 
ležely čtyři nabídky, sedm zájemců 
provedli po areálu v prvním kole 
prohlídek. „Celý areál nikdo nechce, 
to se při síle zdejšího podnikatelské-

ho prostředí ani nedalo čekat. Zájem 
je jen o koupi nebo pronájem jed-
notlivých budov či provozů,“ sdělila 
zástupkyně vedoucího odboru Pavlí-
na Kolářová, která má uvedené řízení 
na starosti. Bývalé kasárny jsou sice 
ještě v majetku armády, ale už se 
připravuje darovací smlouva, kterou 
bude areál pravděpodobně v červnu 
bezúplatně převeden do majetku 
města.                                                      (sk)  

Nabídka bývalých kasáren stále trvá

V pražské nemocnici Na Bu-
lovce zemřel v úterý 20. dubna 
Josef Kopelent, bývalý strážník 
Městské policie v Chomutově. 
Pravděpodobnou příčinou jeho 
smrti jsou následky zranění, 
které utrpěl při výkonu povo-
lání loni v březnu. Jednačtyři-
cetiletý J. Kopelent byl jedním 
ze služebně nejstarších chomu-
tovských strážníků.             (sk)

• Město Chomutov získalo pro 
Středisko knihovnických a kulturních 
služeb dotaci ve výši 1 290 000 Kč na 
výkon regionálních funkcí městské 
knihovny v Chomutově. Dotace je 
účelově vázaná na zajištění nadregi-
onálních funkcí knihoven Ústeckého 
kraje.                                                       (jmš)

Domácí násilí u různých vě-Domácí násilí u různých vě-
kových skupin a prostředí, to je kových skupin a prostředí, to je 
téma, kterému bude věnována kon-téma, kterému bude věnována kon-
ference pořádaná Městským ústa-ference pořádaná Městským ústa-
vem sociálních služeb Chomutov. vem sociálních služeb Chomutov. 
Proběhne ve čtvrtek 13. května od 
9 hodin ve velké zasedací místnos-
ti MěÚ ve Zborovské ulici. Hlavním 
přednášejícím bude zástupce Bí-
lého kruhu bezpečí Praha, dojde 
i k diskuzi na dané téma. Konferen-
ce se zúčastní řada oficiálních hos-
tů z veřejného života a odborníků 
ze sociální oblasti, ale pořadatelé 
zvou i další zájemce, kterých se 
tato problematika osobně nebo 
odborně týká.                                    (sk) 

Z rozhodnutí městského zastu-
pitelstva byl v lednu letošního 
roku vytvořen Výbor pro národ-
nostní menšiny, ve kterém jsou 
jednak městští zastupitelé (D. 
Stehlíková, K. Nováková, I. Wacht-
feidlová, F. Znamenáček) a jednak 
i zástupci místních národnostních 
menšin. Ve výboru jsou Němci 
zastoupeni Hedvikou Hurníkovou, 
Ukrajinci Valerijem Kulackým
a Romové Milanem Adamem a Ja-
nem Šipošem. Předsedou výboru 
je místostarosta R. Kozák. Výbor 
se shodl na tom, že je vhodné, 
aby nenapomáhal pouze činnos-
tem různých sdružení menšin, 
ale že by bylo vhodné, aby rov-
něž podporoval akce, při nichž 
se jednotlivé menšiny prezentují 
většinové společnosti. Dobrým 
příkladem takové činnosti může 
být před nedávnem proběhlá 
přehlídka vietnamských filmů. 
Výbor rovněž podporuje rozvoj 
programu romské integrace, který 
zajišťuje Partners Czech a který by 
měl napomoci aktivní účasti Romů 
na dění ve městě, zlepšit jejich 
přístup ke vzdělání a zaměstnání, 

Výbor pro národnostní menšiny pracuje naplno
a dále usiluje i o změnu pohledu 
většinové společnosti na problémy 
romské komunity.                      (ds)

Město zahájí exekuční řízení, jehož výsledkem může být zabavení majetku 

Dluhy na odpadech již ve výši téměř osmi milionů

nemohl z nějakých jiných důvodů 
uhradit, takto může učinit i s navýše-
ním kdykoliv během předexekučního 
řízení. Po vydání exekučního příkazu 

lze samozřejmě nedoplatek uhradit 
také, avšak dluh je navíc navýšen 
o exekuční náklady v minimální výši 
200 Kč.                                                    (jmš)

Třikrát v těsném sledu přibývaly na humanitární konta peníze od oby-
vatel a návštěvníků Chomutova. Ti nejprve v jednorázové Velikonoční 
sbírce, kterou pořádalo Občanské sdružení ADRA, přispěli částkou 
10 425 Kč. Poté 11 601 Kč ve prospěch Nadace pro transplantaci kost-
ní dřeně vydaly tři kasičky rozmístěné v chomutovských obchodech. 
Poslední dubnový den byl zase sčítacím pro Nadaci rozvoje občanské 
pomoci Pomozte dětem. Ve dvou kasičkách umístěných v Domě dětí 
a mládeže v Chomutově se nashromáždilo 2 684,50 Kč. Na snímku 
je ke sčítání odnášejí ředitel DDM Milan Märc (vlevo) a místostarosta 
města Jan Řehák.                                                                                          (sk)  


