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Z nedávného průzkumu čekací 
doby občanů u jednotlivých pře-
pážek na městském úřadě si jeho 
zaměstnanci vytvořili obrázek, jak 
byl měl vypadat optimální úřední 
den. Celá akce vznikla na základě 
projektu „Benchmarking v oblasti 
rozšířené působnosti obcí III. typu“, 
do kterého byl Chomutov vybrán. 
Nedílnou součástí projektu je 
identifikovat silné a slabé stránky 
při poskytování služeb veřejnosti 
a podílet se na jejich zlepšení. 
Devatenáct stážistů po dobu tří 
týdnů pečlivě sledovalo, jak dlouho 
lidé čekají u přepážky a kolik času 
stráví ve frontách. Měřili nejen čas 

od počátku, kdy si člověk stoupne 
do fronty až do chvíle, kdy přijde 
na řadu, ale i samotnou délku vyři-
zování dané záležitosti s úředníkem. 
Zjistilo se, že největší nápor klientů 
je kolem 10. hodiny dopoledne a pak 
opět kolem 15. hodiny odpolední. 
„V porovnání  výsledků s jinými měs-
ty máme srovnatelné čekací doby,“ 
prozradil tajemník úřadu Theodor 
Sojka. Průzkum se věnoval zejmé-
na vydávání cestovních dokladů a 
evidenci obyvatel, kde se průměrná 
doba jednoho úkonu pohybuje okolo 
pěti minut, desetiminutové extrémy 
vznikají při dohledání některých 
dokumentů. Ve frontě lidé čekají od 

2 do 6 minut. Rozdíly jsou ale 
v návštěvnosti agend. Na cestov-
ní doklady přijde v úřední den 
od 210 do 250 občanů, na úsek 
evidence obyvatel od 35 do 50 
občanů. Nejnavštěvovanější je 
agenda občanských průkazů, kde 
se návštěvnost pohybuje od 251 
do 312 lidí. Na občanky se čeká 
i 15 minut, přitom úřední úkon 
u okénka trvá pak 2 až 3 minuty. 
„V  současné době není v našich 
silách organizačně zabezpečit 
kritické hodiny  a vyvarovat se  
čtvrthodinovému čekání ve frontě 
na tyto doklady, ale budeme se 
je snažit právě v těchto špičkách 
personálně posílit.  Musí být pros-
tě znát, že jsme tu především pro 
lidi,“ nechal se slyšet tajemník úřa-
du a dodal, že menší časové vý-
kyvy lze vysledovat i na matrice. 
Tady záleží především na tom, jak 
složité úkony žadatel potřebuje 
a které se musí někdy konzul-
tovat s krajským úřadem nebo 
jinými matrikami. Radnice má 
navíc možnost porovnat údaje 
s dalšími městy v republice, které 
mají nad 50 tisíc obyvatel. „Srov-
náváme například počet vydaných 
rozhodnutí, živnostenských opráv-
nění, občanských průkazů a jiných 
náležitostí, který se poté přirovná 
k počtu zaměstnanců, jež danou 
agendu vyřizují. Podle prvních prů-
zkumů se ukázalo, že Chomutov je 
v hodnocení někde uprostřed, Tep-
lice se umístily na předním místě, 
nejvíce zaměstnanců mají naopak 
na Moravě. Celá akce potrvá rok, 
pak zjistíme, v čem jsme se doká-
zali zlepšit,“ okomentoval situaci 
ekonom města Jan Mareš.      (mile) 
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Slovo starostky

„Musí být znát, že jsme tu pro lidi,“ říká tajemník

Objednání na odbor dopravy 
pomocí SMS, pomocí SMS, 

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

Jelikož se opět opakují případy, kdy 
„nezodpovědní zachránci“ přinesou 
mláďata zvířat do PZOO ve snaze, aby 
o něj bylo řádně postaráno, chceme 
touto cestou lidem připomenout, jak 
se mají chovat. „Malé srnče nebo 
kolouška dokáží v lese pozorovat 
několik hodin a čekat, jestli si pro něj 
matka přijde. Když ne, donesou ho 
do zooparku. Podobná situace nastala 
před nedávnem a nyní se o malého 
srnečka stará ošetřovatelka,“ nastínil 
situaci Rostislav Stach ze zooparku. 
V mnoha případech tak lidé mládě 
odsoudí k smrti. Nehledě na to, že 
se tím dopouštějí porušení celé řady 
zákonů a obecně závazných vyhlášek. 
Mylná je i představa, že pokud se na 
mládě sáhne, jeho rodiče ho již nevez-
mou zpět.      (Pokračování na str. 2)

POPLATEK ZE PS

Pozor, blíží se splatnost
poplatku ze ps  za rok 2004

(splatnost 30.6.2004) 
j š

Máte za mne již 
zaplaceno ???

Loňská soutěž o nejhezčí květinové 
okno ve městě si získala své přízniv-
ce, proto se radnice rozhodla soutěž 
zopakovat. Přesto, že přesná pravidla 
soutěže spolu s přihláškou budou 
zveřejněna až 2. června v příštím 

vydání Chomutovských novin, už 
nyní je nejvyšší čas zakoupit a začít 
vysazovat rostlinky pro venkovní vý-
zdobu. Letošní soutěžení bude oproti 
předchozí soutěži upraveno tak, aby 
se do ní mohl přihlásit každý občan 
našeho města, ať už zkrášlí květina-
mi své okno či balkon, ale i veřejné 
prostranství v okolí svého domu. „Už 
loni jsme vyfotili překrásný záhon, 
o který se starají lidé ze zdejšího ex-
perimentu, bohužel jsme je do soutě-
že nemohli zařadit. Chceme tentokrát 
ocenit i více nápadů, podařilo se nám 
totiž sehnat více finančních prostřed-
ků. Město investuje do soutěže 15 
tisíc korun, které budou přerozděle-
ny mezi vyhodnocené soutěžící, ve 
stejné výši přislíbila poukázky na 
odběr zboží a věcnou cenou také 
firma Globus - Baumarkt,“ prohlásila 
Eva Veselá z odboru životního pro-
středí. Zaručený recept na krásné 
převislé muškáty či jiné květiny asi 
neexistuje, ale jak prozradili vítězové 
loňské soutěže, nejvhodnější je hnojit 
květiny do konce června třikrát týd-
ně, v následujících dnech pak stačí 
jednu týdně. Někteří se netajili tím, 
že hnojí květiny za okny dokonce 
každý den.                                            (mile)

Nejvyšší čas začít s květinovou výzdobou

Chcete si zasoutěžit o nejlepší mas-
ku zvířátka? Přijďte tedy 29. května 
od 10 do 16 hodin na Dětský den do 
Podkrušnohorského zooparku, děti 
v masce mají tentokrát vstup zdarma. 
Čekají na ně soutěže a hry na pohád-
kové motivy, zkouška indiánských 
dovedností a čarodějnické doupě. 
Společně se Zorou Jandovou a dalšími 
známými osobnostmi můžete pokřtít 
nově narozená mláďata. Jezdit bude 
motorový vláček Lokálka Amálka, Sa-

fari Expres, velbloud, koňské spřežení 
a poníci. „Motýl Emanuel a maková 
panenka slavnostně otevřou motýlí 
pavilon, ke zhlédnutí bude výstava 
fotografií motýlích křídel,“ uvedla 
Iveta Houfová ze zooparku. Den 
dětí můžete oslavit v zoo i následu-
jící den, kdy je připravena rovněž 
od 10 hodin akce ve spolupráci 
s ČEZ a.s. a Elektrárnami Prunéřov 
a Tušimice. Celý den moderuje Stani-
slav Hložek.                                         (mile) 

Emanuel a maková panenka otevřou pavilon

Na stavebních pracích, ošetřování 
zeleně a úklidu veřejných prostor se 
od dubna podílí dlouhodobě neza-
městnaní občané, kterým radnice dala 
tuto možnost ve spolupráci s úřadem 
práce v rámci veřejně prospěšných 
prací. Od ledna letošního roku byla na 
městském úřadě zřízena pracovní sku-
pina, ve které se uplatní deset stálých 
zaměstnanců v dělnických profesích. 
Navíc tu pracuje dvanáct dlouhodobě 
nezaměstnaných lidí. Město v součas-
né době zprostředkovává krátkodobé 
práce pro patnáct lidí, kteří se podílí 
na údržbě dětských hřišť a zahrad 
v okolí mateřských školek. „Tyto lidi 
jsme vybrali z osmdesáti přihlášených 
a během půldruhého měsíce nebyla je-
diná výtka k jejich pracovní morálce. 
Daleko problematičtějších je dvacet 
dalších, kteří místo nepodmíněného 
výkonu trestu odpracovávají alterna-
tivní tresty. Někteří musí odpracovat 

na základě soudního rozhodnutí 
i 420 hodin, ale je těžké se s nimi do-
mluvit na pracovní době. Mnozí z nich 
nedodržují dané termíny a nepřijdou, 
aniž by se alespoň omluvili,“ prohlásil 
vedoucí skupiny Petr Bláha. Podobnou 
formou takto zaměstnávají občany 
dlouhodobě vedené v evidenci úřadu 
práce i organizace zřízené městem 
Chomutovem, jako Technické služby 
města, Podkrušnohorský zoopark, 
Správa sportovních zařízení, Správa 
kulturních zařízení a Městský ústav 
sociálních služeb, kde dostává pra-
covní příležitost 60 nezaměstnaných. 
„Radnice se snaží dát šanci také absol-
ventům škol formou dvanáctiměsíční 
stáže. Druhým rokem zabezpečuje 
tuto praxi ve spolupráci s úřadem prá-
ce a personální agenturou,“ prozradila 
Jiřina Tučková z městského úřadu. 
V letošním roce zde pracuje na růz-
ných odborech 23 absolventů.     (mile) 

Problematičtější jsou ti s alternativními tresty

Jestli chcete poslat někomu netra-
diční pohlednici, máte nyní jedineč-
nou možnost. V informačním centru 
v Chelčického ulici jsou v prodeji 
hned čtyři druhy maxipohlednic 
formátu A4 s motivy města, Kamen-
cového jezera a leteckými snímky 
Chomutova, které nechala radnice 
v celkovém  nákladu 8 000 kusů vy-
robit za necelých 80 tisíc korun. Jednu 
zakoupíte za dvacet korun a platí na 
ni stejná známka jako na klasickou 
pohlednici. Radnice se inspirovala po-
dobnými propagačními materiály loni 
na veletrhu cestovního ruchu.    (mile) 

Pošlete maxipohlednici

Turistickou známku ze dřeva s mo-
tivem kostela sv. Kateřiny a s radnicí 
si můžete od minulého týdne zakou-
pit v informačním centru v Chelčické-
ho ulici nebo v Oblastním muzeu na 
radnici. Je to novinka, kterou si město 
nechalo vyrobit od společnosti Turis-
tické známky z Rýmařova. Ta vydává 
každoročně také mapu turistických 
známkových míst, podle které turisté 
navštěvují zajímavá místa a právě na 
nich si turistické známky kupují. Mají 
tak přehled, která místa opravdu na-
vštívili. Turistické kouzlo spočívá 
v tom, že známku prostě jinde nese-
ženete. „V Chomutově byl doposud na 
turistických známkách jen Podkruš-
nohorský zoopark a pamětní známka 
se proto dala zakoupit opravdu jen 
v zoo,“ vysvětluje pracovnice odboru 
školství a kultury Lenka Vaňková. 
Známku s motivem města pořídíte 
za 20 korun, což je jednotná cena 
všech turistických známek. Radnice 
jich nechala prozatím vyrobit 1 000 
kusů.                              (text a foto: mile)

Chomutov má svou 
turistickou známku 

Milí spoluobčané, tak už jsme se 
snad konečně dočkali opravdového 
jara, které se sice hlásí i občasnými 
dešti, které ale také provonělo naše 
město vůní rozkvetlých stromů 
a květin. Právě na jaře je nejlépe vi-
dět, kolik zeleně zdobí naše město, 
a to nejen v jeho centru, ale i na 
sídlištích. Ve srovnání s některými 
okolními městy je na tom Chomu-
tov opravdu dobře a klidně by mohl 
nést označení „zelené město“. Byla 
jsem se podívat na místech, kde 
musely být vykáceny nevyhovující 
dřeviny a kde náš odbor životního 
prostředí spolu s technickými služ-
bami vloni vysadil nové stromy, 
a věřím, že například obyvatelé 
Cihlářské ulice jsou novými kve-
toucími stromy potěšeni stejně jako 
já. I proto jsem přesvědčena, že 
i letošní investice do obnovy zeleně 
na sídlištích  budou účelně vynalo-
ženými prostředky. Právě v těchto 
dnech navíc zprovozníme nová dět-
ská hřiště na Březenecké, která byla 
vybudována s finanční pomocí Du-
hové energie. Snad už bude opravdu 
hezké počasí plné sluníčka, aby si 
děti mohly nových hřišť užívat co 
nejvíc. Jaro je zkrátka zdrojem mé 
dobré nálady. Věřím, že mi vydrží 
co nejdéle a přeji i vám všem hodně 
energie a dobré a tvůrčí nálady do 
dalších dnů.      Vaše Ivana Řápková

Setkání s občany Setkání s občany 
Ve čtvrtek 27. května 

od 16.00 do 17.00 hodinod 16.00 do 17.00 hodin
v zasedací místnosti městského 

úřadu na Zborovské ulici.

Záchrana zvířat 
mnohdy končí tragicky

Nad optimálním řešením diskutovali 
architekti, kteří mají za úkol do konce 
června ve své studii nastínit, jak by 
se dal nejlépe využít areál bývalých 
Vinohradských kasáren. Jednotli-
vé práce pak budou vystaveny ve 
vestibulu úřadu na Zborovské ulici, 
aby se k nim vyjádřila i veřejnost 
a poté aby mohly být nejpozději 
v září vyhodnoceny. „Je to sice nej-
jednodušší a městu to možná přinese 
nějaké finance, ale byla by škoda vy-
užít prostor pro průmyslovou či vý-
robní sféru,“ reagoval architekt Pavel 
Janoušek (druhý zleva) na nabídky 
šesti zájemců, kteří chtějí odkoupit či 
pronajmout jednotlivé zdejší budovy, 
například velký opravárenský objekt 
s garážovací plochou. Architekti se 
shodli na tom, že by zde nebyla na 
škodu určitá kombinace bydlení spo-
jená s jakousi atrakcí pro turisty, kte-
rá by navíc sousedila s Kamencovým 
jezerem a zooparkem.                               
                                           (text a foto: mile)
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Je to smutné, ale většinou nás do 
lékařské ordinace nezavede preven-
ce proti nemocem, ale již konkrétní 
zdravotní potíže. Stejné je to asi 
u žen s rakovinou prsu, kdy pre-
ventivní vyšetření na mamografu  
podstoupí pouze třetina žen od pěta-
čtyřiceti let a výše. V tomto věku 
mohou dokonce ženy absolvovat 
takzvaný screening zdarma. Některé 
však o této možnosti vůbec neví, 
jiné mají strach z možné diagnózy. 
„Právě strach je nejlepší preven-
ce,“ potvrdila Marie Gottwaldová 
z občanského onkologického sdruže-
ní Kapka 97, které spolu s Avonem 
Cosmetics spolupracuje na projektu, 
jehož cílem je zvýšit počet preven-
tivních prohlídek. Akce je dotována 
jedním miliónem korun od Avonu až 
do konce srpna 2004 a spočívá v bez-

Kapka radí: strach je nejlepší prevence

platném vyšetření žen v jakémkoliv 
věku. Nejbližší zdravotnické zařízení, 
kde se tzv. screening nádoru prsu 
provádí, je v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem (tel. 475/209 197) 
nebo v Karlových Varech (tel. 353/
232 059) a v dalších sedmi praž-
ských nemocnicích. Rakovina prsu je 
nejrozšířenější zhoubné onemocnění 
žen v ČR, podle odborníků se ale při 
včasném podchycení dá úspěšně vy-
léčit. Sdružení Kapka 97 se podílelo 
rovněž na Květinovém dnu, při němž 
se koupí kytičky podílíte na nádoro-
vé prevenci a  rekondičních pobytech 
onkologických pacientů. Potřebné 
informace vám poskytne sdružení 
Kapka v areálu zdejší polikliniky na 
tel. čísle 474/447 706, kde dostanete 
i poukázku na bezplatné vyšetření 
screeningu.                                           (mile) 

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

OZNAČENÍ CZ PŘI CESTĚ OZNAČENÍ CZ PŘI CESTĚ 
DO ZAHRANIČÍDO ZAHRANIČÍ

Dosud platilo, že při cestě do 
zahraničí muselo být vozidlo vy-
baveno dodatkovou mezinárodní 
registrační značkou s kryptogra-
mem CZ. Nyní budou vydávány 
nové registrační značky (dříve 
SPZ), na levé straně s modrým 
pruhem přímo s tímto kryptogram 
CZ. Při cestách do zemí EU (niko-
liv např. Švýcarska) tudíž řidičům 
odpadne povinnost umístit na svůj 
vůz další nálepku. Ministerstvo do-
pravy ČR chystá novelu vyhlášky, 
která umožní připevnit registrač-
ní značku na speciální podložku 
(schválená EU) s modrým pruhem 
a písmeny CZ. Montáž podložky 
pro registrační značky vyrobené 
před rokem 2001 ale nebude vzhle-
dem k jiným rozměrům možná. 

„EVROPSKÉ“ POVINNÉ RUČENÍ„EVROPSKÉ“ POVINNÉ RUČENÍ
Průběh řízení při hrazení 

škody z pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla bude pro čes-
ké motoristy od letošního roku 
jednodušší. Na pojišťovny přešla 
povinnost uhradit tuto škodu do 
3 měsíců od pojistné události 
(to samozřejmě neplatí, pokud se 
například čeká na posudek soud-
ního znalce). Jestliže při proká-
zání nehody pojistitel tyto peníze 
nevyplatí, bude moci motorista 
požádat o náhradu škody Českou 
kancelář pojistitelů. Ta bude mít 
povinnost zřídit informační stře-
disko pro své klienty. 

TECHNICKÁ A EMISNÍ TECHNICKÁ A EMISNÍ 
KONTROLA PŘÍSNĚJŠÍ KONTROLA PŘÍSNĚJŠÍ 

EU vyslovila nespokojenost 
s nedostatečným prověřováním 
STK (stanic technické kontroly) 
a SME (stanic měření emisí). For-
mální kontroly vozidel se mají 
stát minulostí (zejména legalizace 
kradených aut, uvádění vozidel do 
provozu v rozporu se zákonem 
ap.). V STK a SME má nastat do-
kumentování každého vozu, který 
se na stanici skutečně dostaví, 
a to prostřednictvím autentických 
fotografií nebo nahrávání celého 
průběhu kontroly.                      (rath)

Technická a emisní kontrola bude přísnější
Na základě výsledků kontrol 

provedených městskou policií za-
hajuje odbor ekonomiky několik 
správních řízení za porušení záko-
na o loteriích a jiných podobných 
hrách. Během prováděných kontrol 
je nečastějším prohřeškem provozo-
vatelů výherních hracích přístrojů 
umožnění vstupu do herny osobám 
mladším 18 let a umožnění mla-
distvým osobám hrát hazardní hry 
na výherních hracích přístrojích 
a ruletách. Za tato provinění může 
být odpovědným osobám ulože-
na sankční pokuta až do výše 

50 tisíc korun. Při opakovaném 
zjištění porušení výše uvedené 
povinnosti ukládá státní dozor po-
kutu až do výše 500 tisíc korun. 
Z výsledků provedených kontrol vy-
plývá, že roste počet osob mladších 
18 let hrajících nezákonně hazard-
ní hry v hernách a restauracích. 
V minulosti totiž bylo častějším 
proviněním provozovatelů výher-
ních hracích přístrojů provozování 
výherních automatů bez povolení, 
bez uhrazení místních poplatků či 
nedostatečné označení provozovny.  
                                                              (jmš)

Provozovatelé heren porušují zákon o loteriích

Jak jsme již dříve uvedli, dluhy 
na místním poplatku za odpady 
dosáhly od jeho zavedení v roce 
2002 částky téměř 8 mil. Kč. Cel-
kové náklady na sběr, svoz a na-
kládání s odpady dosáhly za roky 
2002 a 2003 částky 41,3 mil. Kč. Na 
místních poplatcích bylo za stejné 
období vybráno 35,8 mil. Kč. Rozdíl 

- ztráta ve výši 5,5 mil. Kč je hra-
zena z rozpočtu města Chomutova. 
V žádném případě tedy není rozpo-
čítávána do poplatku ostatním po-
platníkům, kteří si své povinnosti 
řádně plní. Rovněž zákon ukládá 
při kalkulaci sazby poplatku roz-
počítávat skutečné náklady obce 
související se systémem nakládání 
s odpady na jednotlivé poplatníky, 
do poplatku tedy nelze kalkulovat 
nevýběr z předchozích let. Dluž-
níkům jsou dlužné částky dle zá-
kona navyšovány, takže takovýto 
neukázněný poplatník při úhradě 
zaplatil do konce loňského roku 
o 50 % více (od letošního roku 
může být poplatek navýšen až 
na trojnásobek), čímž se úhrnná 
částka jistin (čistých neuhraze-
ných předpisů) snižuje. Celkové 
pohledávky však narůstají právě 
o vyměřované penále, které je 
příslušenstvím poplatku. Ke konci 
roku dlužili občané na poplatku 
za odpady městu 7,98 mil. Kč. 
S neplatiči zahájí odbor ekonomiky 
exekuční řízení.                           (jmš)

Kdo platí odpady za ty, co neplatí?

Nezanedbatelným přínosem v za-
městnanosti zdejších obyvatel se může 
pochlubit společnost Sandvik Chomu-
tov, která v současné době zaměst-
nává 430 lidí a patří tak k největším 
zaměstnavatelům na území města. 
Počet jeho zaměstnanců za celé 
období existence neklesl pod čtyři 
stovky. V areálu kdysi slavných Vál-
coven trub tato pobočka švédského 
koncernu působí již rovných deset 
let a při nedávném jubilejním výročí 
tak byla příhodná situace k poděko-
vání ze strany vedení města. „Město 
stojí velké úsilí a nemalé finance 
vytvářet další pracovní příležitosti 
budováním průmyslových zón. Ale 
tato společnost žádných výhod 
a pobídek města nevyužila. Ne-
postavila svůj závod na źelené 
louce ,́ ale v prostorách, kde už 
průmysl byl,“ vyjádřila se starostka 
města Ivana Řápková a neopomněla 
také zmínit fakt, že Sandvik Chomu-
tov se ve městě účastní veřejného 
života v oblasti sportu a kultury, 
sponzorsky podporuje rozvoj malých 
hokejistů KLH, pomáhá Pomocné 
škole v Palachově ulici a spolupra-
cuje s Městským ústavem sociálních 
služeb. Sandvik v budovách zva-
ných AK haly začal první přesné 

trubky a nářadí z vysokojakostní 
ocele  vyrábět v roce 1994. Během 
deseti let existence zaznamenává 
jen samé úspěchy, roste výkonnost 
podniku, produktivita práce i kva-
lita výrobků a výrobních procesů. 
„V tomto trendu hodláme pokračovat 
i nadále. Jestliže jsme loni vyrobili 
asi sedm tisíc kilometrů trubek, 
počítáme letos již s devíti tisíci dvě-
ma sty, v roce 2005 s deseti a půl 
a v roce 2006 dokonce s třinácti 
tisíci kilometry trubek. V České 
republice patrně neexistuje žádná 
jiná společnost, která tak dynamicky 
roste i po deseti letech od svého za-
ložení,“ zdůraznil ředitel závodu Ing. 
Daniel Kurucz.                                   (red)

Společnost již deset let dynamicky roste

Preventivní postřik na klíněnku, 
která loni napadla vzrostlé kaštany 
jírovce na území města, objedna-
li zaměstnanci odboru životního 
prostředí. Protože loni se objevil 
tento škůdce na stromech v pozděj-
ším vegetačním období, nedalo se 
v mnoha případech poškození listů 
zabránit. Na prevenci je totiž nejvhod-
nější čas nejpozději v květnu. „Nechali 
jsme proto nyní zmapovat jednotlivé 
stromy, na které se do koruny stromů 
zavěsí speciální lepové desky v zelené 
schránce a  do nich klíněnka takzvaně 

nalétává. Podle množství pak určíme, 
jaké stromy budou odbornou firmou 
chemicky ošetřeny vodním a olejo-
vým postřikem,“ uvedla Eva Veselá 
z odboru správy majetku města. 
Během května město nechá ošetřit 
každopádně tímto způsobem jedna-
třicet stromů na Palackého ulici u je-
zuitského areálu a na Žižkově náměstí 
a investuje do akce necelých 30 tisíc 
korun. Podle výsledného efektu, který 
má podle odborníků osmdesátipro-
centní úspěšnost, pak provede postřik 
i v jiných lokalitách.                          (mile) 

Na snímku zaměstnanci specializované firmy provádí postřik stromů 
v Chelčického ulici.                                                                                      (foto: mile) 

Letos se zaměří na kaštany v centru města 

Radní doporučili schválit zastu-Radní doporučili schválit zastu-
pitelstvu pitelstvu města rozpočtovou změnu 
týkající se finančního daru ve výši 
2 500 000 korun poskytnutého  měs-
tu od Severočeských dolů a.s. Cho-
mutov. Finanční částka bude použita 
na rekonstrukci interiérů a výměnu 
mobiliáře v městském divadle. 

Rada města projednala předlože-Rada města projednala předlože-
nou zprávu nou zprávu ohledně úhrady nákladů 
za obřady zlatých a diamantových 
svateb občanů, kteří nemají  trvalé 
bydliště v Chomutově a schválila 
částku ve výši 600 korun  na pokry-
tí nákladů za provedení slavnostního 
obřadu města při provádění těchto 
svateb od května letošního roku.  
Jedná se o lidi ze 17 okolních obcí 
spadajících do matričního obvodu 
Chomutova. Může ale rovněž nastat 
situace, kdy manželé bydlí mimo ob-
vod Chomutova a budou mít zájem 
spojit vzpomínky s místem svého 
sňatku v Chomutově. V současné 
době v rámci samosprávné činnosti 
úsek matriky městského úřadu prove-
de v průměru 5 takovýchto slavnost-
ních obřadů za rok. Pro svatebčany, 
kteří bydlí v Chomutově, jsou obřady 
prováděny zdarma.

Rada schválila výběr zhotovitele Rada schválila výběr zhotovitele 
na rekonstrukci ulice na rekonstrukci ulice Poděbradova. 
Provedena zde bude celková rekon-
strukce komunikace v délce 170 me-
trů a oprava chodníků. Také se zde 
vytvoří oboustranné podélné stání 
a provede sadová úprava včetně 
výsadby 16 stromů. Součástí rekon-
strukce je rovněž  realizace nového 
veřejného osvětlení a zpevnění ga-
rážového dvora, který bezprostředně 
navazuje na komunikaci včetně jeho 
odvodnění. Výběrového řízení se zú-
častnily čtyři firmy, zakázku provede 
firma Silnice Žatec s.r.o.                (mile)  

Radní projednali 
Změny v jednacím řádu zastupi-

telstva města  chtějí zastupitelům 
ještě tento měsíc navrhnout radní 
města.  Podle stávajícího řádu 
mohou občané vyjádřit své sta-
novisko pouze k projednávaným 
bodům programu zastupitelstva, 
a to pouze jedenkrát v maximál-
ním časovém rozmezí 3 minut 
v pevně stanoveném bodě ihned 
na začátku jednání. Když chtějí 
vystoupit k danému problému 
přímo při projednávání, musí 

Devětapadesáté výročí ukončení 
2. světové války v Evropě připomněly 
v Chomutově pietní akty u pomníků 
na hlavním hřbitově a v městském 
parku. Položit sem kytici nebo věnec 
a poklonit se památce 55 milionů 
obětí války přišli tradičně zástupci 
Českého svazu bojovníků za svobodu, 
Československé obce legionářské, So-
kola, Armády České republiky, Svazu 
PTP a chomutovské radnice. Na sním-
ku k pomníku, u kterého v dobových 
uniformách československé a sovětské 
armády drží čestnou stráž členové 
chomutovského Klubu vojenské histo-
rie Nord - Sever, právě položili věnec 
starostka Ivana Řápková a místosta-
rosta Jan Řehák. Důstojnost atmosféry 
s proslovy a minutou ticha bohužel 
rušil Mumuland a podobné melodie 
z amplionů letního stadionu, kde se 
právě schylovalo k fotbalovému utká-
ní.                                            (text a foto: sk)

o jejich příspěvku hlasovat zastu-
pitelé. Jak uvedl místostarosta Jan 
Řehák na tiskové konferenci s no-
vináři, pro občany bude mnohem 
čitelnější a přehlednější, aby moh-
li k danému bodu jednání vystou-
pit přímo při jeho projednávání. 
„Původní text jednacího řádu bude 
proto doplněn větou, že své sta-
novisko mohou občané vyjadřovat 
vždy během projednávání přísluš-
ného bodu programu. Nadále bude 
v řádu platit omezení, že lze vy-
stoupit jen jedenkrát v časovém 
rozmezí maximálně tří minut,“ 
uvedl místostarosta Řehák. Jestli 
zastupitelé změny na konci květ-
na schválí, lidé je mohou vyzkou-
šet přímo v praxi na červnovém 
zasedání.                                  (mile)  

Občané budou mít slovo rovněž při jednání 

(Dokončení ze str. 1)
„Není to tak. Když nám lidé při-

vezli srnečka a my jej vrátili na 
jeho původní místo, matka si mládě 
nakonec odvedla, i když bylo pryč 
několik hodin,“ prohlásil Stach. Po-
dobná situace je podle něj i u mlá-
ďat ptáků. V době opouštění hnízda 
nejsou mláďata schopná ještě úplně 
létat a mnozí „zachránci“ si myslí, že 
vypadli z hnízda. Odnesou je proto 
domů a snaží se je vychovat. A proto 
jedna důležitá rada: vaší pomoc po-
třebují pouze ta mláďata, která jsou 
viditelně zraněna. Ta co nejrychleji 
dopravte do nejbližší stanice pro 
handicapované živočichy, v Chomu-
tově pak do zooparku.                  (mile)  

Záchrana zvířat 
mnohdy končí tragicky

Příští Chomutovské noviny 
vycházejí 2. června 20042. června 2004
www.chomutov-mesto.cz 

V dohledné době, jen co tomu 
bude přát příznivé počasí, nechá 
město nainstalovat na Zborovské 
ulici před budovou městského 
úřadu optickoplastický přechod 
pro chodce. Po obou stranách stá-
vajícího přechodu bude položena 
folie jehlanů. Ta má u řidičů, 
kteří přijedou k přechodu, op-
ticky vzbudit dojem, že s vozem 
najede na jakousi překážku a 

proto automaticky sníží rychlost. 
Podle průzkumu takto zareaguje 
80 procent řidičů. Jedná se o no-
vinku z USA, kterou jako první 
začali v naší republice využívat 
v Ústí nad Labem. 

Zkušební provoz právě na Zbo-
rovské není náhodný. „Dochází 
tu k četným nehodám a často 
vznikne situace, kdy chodec ne-
může přejít vozovku, jelikož jej 

řidiči nepustí,“ nechal se slyšet 
místostarosta Jan Řehák a dodal, 
že se sám osobně přijde podívat, 
zda bude mít toto opatření ode-
zvu. Když ano, mohou se podob-
né přechody objevit i v jiných 
lokalitách města. 

O částečném dopravním ome-
zení v době instalace budeme 
řidiče včas informovat.                 
                                                    (mile)

Řidiče zpomalí na Zborovské optický přechod

Děvčata ze zdravotní školy rozdávala kytičky každému, kdo byl ochoten 
přispět částkou 20 Kč.                                                                               (foto: mile)


