Dejte si pozor na
falešného plynaře
Před falešným plynařem, který
v Chomutově pod záminkou kontroly
plynoměrů a sporáků láká od lidí
peníze, varuje své zákazníky společnost Severočeská plynárenská. Od
několika svých chomutovských zákazníků se plynaři dozvěděli, že je
v minulých dnech navštívil neznámý
muž středního věku, hubenější postavy s tím, že jde kontrolovat plynoměr nebo sporák. Za provedenou
„kontrolu“ od nich vybíral od 500 do
2000 korun. Jako doklad o zaplacení
jim předal fakturu, jejíž tiskopis lze
koupit v obchodě. Podle slov mluvčího společnosti Josefa Chýle se
v žádném případě nejedná o jejich
zaměstnance. „Naši pracovníci, kteří
kontrolují plynárenská zařízení v domech a bytech, se musí vždy prokázat platným průkazem společnosti
a občanským průkazem a nejsou
oprávněni vybírat od zákazníka žádné platby v hotovosti,“ upozornil Jo(mile, ctk)
sef Chýle.
Radní doporučili schválit zastupitelům dotaci pro občanské sdružení Světlo provozující v Chomutově kontaktní centrum pro
drogově závislé ve výši 150 000
korun. „Původní požadovanou
vyšší částku 250 000 korun jsme
zcela nezavrhli, požádali jsme
však sdružení o rozbor hospodaření za rok 2002. Pak si mohou
případně požádat o další peníze,“
prohlásila starostka I. Řápková. Za
budovu v Hálkově ulici platí sdružení symbolické nájemné, město
(mile)
hradí energie.
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Novela zákona přinesla strážníkům větší pravomoce
Větší pravomoce přinesla městským strážníkům novela zákona
o obecní policii, která vstoupila
v platnost od ledna letošního
roku. Novinky z nejrůznějších oblastí se tak dotknou nejen městských strážníků, ale i obyvatel
našeho města. Například v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti
a plynulosti dopravy řešily doposud policejní hlídky nevhodné
parkování či zastavení, nyní budou moct konečně postihovat i nepovolené vjezdy do zákazů.
„Strážník má pravomoc na místě
rozhodnout, zda vozidlo tvoří pře-

kážku a je nutné zavolat odtahovou
službu. Řešit se začnou i situace na
sídlištních parkovištích, kde vozidla mnohdy brání průjezdu záchranné službě nebo hasičům. Touto informací nyní apelujeme na
řidiče, abychom je dopředu informovali o postizích, které se začnou
v praxi aplikovat nejpozději v březnu letošního roku,“ prohlásil místostarosta Jan Řehák, který dokonce
minulý týden navštívil policii v Ústí
nad Labem, kde mají s odtahy vozidel velké zkušenosti. Některé jejich
dosavadní zkušenosti se podle Řeháka dají aplikovat i v Chomutově.

„Každý snáší stáří jinak,“ říká Bohumil Boháček
Kdo zná pana Bohumila Boháčka
z chomutovského domova důchodců, vůbec se nepozastaví nad jeho
dlouhověkostí. Ani nedávné kulaté
devadesáté narozeniny mu totiž
neubraly na kráse jak fyzické tak i
duševní. Optimismus by mohl rozdávat tento člověk na každém rohu
a i daleko mladší lidé z jeho okolí
mu mnohdy tiše závidí, jak se staví
k životu. „Jsem celý umazaný od
rtěnky, jak mě všechny ženský
z domova líbaly,“ zářil pan Boháček
minulý týden v den svých narozenin, ale žádné zázračné tajemství
na to, jak se dožít vysokého věku,
jsme se od něj nedozvěděli. „Je to
jednoduché, každýmu to stáří jde
holt jinak,“ prohlásil se šibalským
úsměvem a během chvilky stihl
s gratulanty probrat dopodrobna
zdejší nezaměstnanost, sociální
rozdíly mezi lidmi a politickou situaci. „Dívám se pravidelně na
zprávy v televizi a čtu jedině Haló
noviny,“ prohlásil šibalsky a přiťuknul si s místostarostkou Irenou
Wachtfeidlovou a vedoucí odboru
sociálních věcí Evou Innemannovou
sklenkou šampusu na zdraví. Vína
se prý vždy rád napil a dokonce
i kdysi ovocná vína vyráběl, nikdy
však nekouřil a nepil pivo. „Od začátku svého života jsem zažil velkou chudobu. Tenkrát jsme se stravovali jak se dalo. Mnohdy jsem byl
rád, že jsem si někde ukradl kus
chleba do školy. Víte, jestli žijete
bez rodičů, není to jednoduché. Ale

Místostarostka Irena Wachtfeidlová (na snímku vlevo) přišla popřát panu
Bohumilu Boháčkovi s kytičkou a s dojetím vyjádřila obdiv nad jeho životním elánem. Vedoucí odboru sociálních věcí Eva Innemannová přinesla
dárkový balíček od města.
(foto: mile)
život teprve člověka naučí, co a jak.
Především se naučíte optimismu
Jako dítě jsem lidi dokonce i někdy
nenáviděl, ale dnes jsem hrozně
rád, že je mezi sebou mám,“ zavzpomínal se slzami v očích na své
dětství rodák od Třebíče. Pana Boháčka si pochvalují i zaměstnanci
domova důchodců. „Je to moc hodný člověk, který nezištně pomáhá

ostatním vedle sebe,“ prozradil na
něj ředitel Městského ústavu sociálních služeb Milan Doležal a dodal,
že v zařízení bydlí dalších 12 lidí,
kteří oslaví letos neuvěřitelných 90
a více let. Věkový průměr obyvatel
v chomutovském domově důchodců
je 80 let, v penzionu je průměr o
(mile)
čtyři roky méně.

Návštěvníci divadla si stěžují na zimu
Zima a chlad trápí v poslední
době návštěvníky městského divadla. Při kulturních akcích, na které
zavítali v závěru loňského roku
a počátkem ledna je potrápil snad
nejvíc chlad v prostorách velkého
sálu. „Když sedíte dvě hodiny
a koukáte na divadelní představení,
není to moc příjemné,“ komentují
svorně danou situaci. Poprosili
jsme proto ředitele divadla Rudolfa Kozáka o vyjádření k tomuto
problému.
„Není to nic tajného, že divadlo
není zrovna v dobrém technickém
stavu. V současné době se provádí
výměna oken, která by měla být hotová zhruba do konce ledna. Okna
na hlavním sále, kde si lidé nejvíc
stěžují na zimu, byla sice osazena
již koncem loňského roku, ale ko-

Zdarma do kaÏdé domácnosti

nečná stavební úprava kolem oken
se bohužel nedala provádět ve špatných povětrnostních podmínkách.
Jakmile to dovolí počasí, dojde ke
konečné kompletní výměně oken na
hlavním sále. Současná situace mě
samozřejmě mrzí a návštěvníkům
divadla se za ni moc omlouvám. V
tuto chvíli jim však nemohu poradit
nic jiného, než aby se tepleji oblékali. Výměna oken má totiž svůj
technologický postup počínaje vyjmutím starých rámů až po osazení
nových. Nová okna začnou plnit
svoji těsnící funkci, až budou kompletně hotová včetně venkovních
zednických prací, parapetů a prahů.
Také lidé, kteří zařízení navštěvovali už v 80. letech, vám dnes řeknou,
že při venkovních teplotách minus
10 stupňů Celsia je v sále vždy

zima. Divadlo proto nutně potřebuje
kompletní výměnu topné soustavy
včetně instalace vzduchotechniky
a klimatizačních jednotek. Na rekonstrukci topné soustavy se v současné době zpracovává projektová do(mile)
kumentace.“
Další jednání zastupitelstva
města se uskuteční 27. ledna od
14,00 hodin ve velké zasedací
místnosti městského úřadu na
Zborovské ulici.

Sopko odstoupil
Pouze jediného řádného zasedání zastupitelů se zúčastnil akademický malíř Kamil Sopko, zvolený
za Koalici Strany zelených a Sdružení nezávislých. Svůj mandát poté
připustil MUDr. Džamile Stehlíkové,
lídrovi ze stejné koalice. Slib nového člena se uskuteční 27. ledna na
(mile)
jednání zastupitelů.

Strážníci mají od ledna letošního roku rovněž právo pokutovat
chodce, kteří porušují dopravní
předpisy a jsou tak mnohdy příčinou dopravní nehody, jako je například přecházení na červenou.
Také mohou zasáhnout razantněji
u těch, kteří jezdí na chodnících
na kolech, skateboardech či kolečkových bruslích a ohrožují tím
chodce. Městští strážníci budou
mít rovněž díky novele zákona
o obecní policii přístup do databáze zcizených vozidel a pohřešovaných osob. Podle zákona si
může nyní pořizovat obecní policie i zvukové a fotografické záznamy ze záležitostí, které jsou
v šetření. „Fotodokumentace pořízená například pomocí kamerového systému může přispět k objasnění některých problémů, musí
však být dané místo, kde jsou kamery nainstalovány, řádně označeno,“ vyjádřil se místostarosta
Řehák. Novinkou také je, že strážníci mohou udělovat pokuty prodejcům tabákových a alkoholických produktů, kteří prodávají
své výrobky mladším osobám,
než určuje zákon. Mohou také
předvést na policejní stanici každého občana, který odmítne prokázat svou totožnost. „Chceme, aby
se strážníci objevovali více ve vyhraněných lokalitách města a to až
do 22 hodiny večerní. Doposud
tomu tak bylo pouze od 7 do 16
hodin, poté se hlídky objevovali
pouze v problémových lokalitách.
Strážník tak bude znát v dané lokalitě své okolí a bude tak mít
šanci kvalitněji zasahovat,“ nechal
(mile)
se slyšet Řehák.

V pátek 24. ledna od 14. do 17.
hodin a v sobotu 25. ledna od 8. do
12. hodin se uskuteční ZÁPIS dětí
do 1. tříd základních škol na školní
rok 2003 - 2003. Zápis se týká dětí,
které k 31. srpnu letošního roku
dovrší věku šesti let, a zároveň
dětí, kterým byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
(Dokončení na str. 4)
Příští Chomutovské noviny
budou doručeny zdarma
do každé domácnosti

5. února 2003

K nahlédnutí návrh
územního plánu
V hale městského úřadu na Zborovské ulici je až do 14. února letošního roku veřejně vystaven návrh 4. změny Územního plánu
sídelního útvaru Chomutov - Jirkov.
Každý z občanů si má tedy možnost v této době návrh územního
plánu prohlédnout. Dále je tato dokumentace uložena k nahlédnutí
v kanceláři č. 29A v budově historické radnice MěÚ Chomutov na náměstí 1. máje, v úřední dny pondělí
a středa vždy od 8.00. hod do 17.00
hodin, v ostatních dnech po předchozí domluvě na telefonním čísle
474 637 427 u Ing. Lenky Petříkové
nebo na tel. čísle 474 637 419 u pí.
Macherové.
Veřejné projednání návrhu 4. změny Územního plánu sídelního útvaru
Chomutov - Jirkov proběhne ve středu 5. února 2003 v zasedací místnosti č. 18 Městského úřadu v Chomutově v ul. Zborovská od 9.00 hod
pro dotčené orgány státní správy
a správce inženýrských sítí, pro
ostatní veřejnost od 16.30 hod.
Dotčené orgány státní správy
uplatní svá stanoviska do 15 dnů od
posledního dne vystavení. Ostatní
včetně vlastníků dotčených pozemků a staveb mohou do 15 dnů od
posledního dne vystavení, tj. do
3. 3. 2003, rovněž uplatnit své připomínky a námitky.
(mile)

Ředitel městské policie nebyl zatím vybrán
Ani po více jak čtyřhodinovém
jednání se nepodařilo radním města
vybrat vhodného uchazeče na post
ředitele městské policie. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem devět zájemců, jedním z nich je i současný pověřený ředitel MěPo Josef
Olišar, „Je možné, že hned napoprvé
nevybereme a že uděláme ještě jeden užší výběr, kam bychom kandidáty ještě jednou pozvali,“ reagovala starostka města Ivana Řápková na
otázky novinářů ještě před samotným výběrem. „Koncepce jednotlivých uchazečů v mnohých bodech
splnily očekávání rady města. Chceme skutečně vybrat kvalitního ředitele a mít dobrý pocit, že jsme vybrali opravdu nejlépe,“ odůvodnil

druhé kolo výběrového řízení místostarosta Jan Řehák. To by se mělo
uskutečnit v nejbližších dnech.
Vzhledem k novele zákona o obecní
policii chce mít radnice ředitele
městské policie co nejdřív.
(mile)

Pozvánka
Svaz tělesně postižených v ČR,
místní organizace Chomutov, zve
28. ledna 2003 od 15.00 hod. na
členskou schůzi do restaurace Monika u státního gymnázia v Chomutově. Na programu je projednání
organizačních záležitostí.
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Kde si občané Chomutovska vyřídí své záležitosti na úřadech?

Vloni přišlo na svět 509 Chomutováků

Starostce ukázal, jak umí křičet

Co a za kolik?
Žádost o výpis z rejstříku trestů 50ti korunový kolek, zakoupíte na
matrice MěÚ Chomutov, vydání občanského průkazu - zdarma, změna
v občanském průkazu - zdarma,
ztráta občanského průkazu - pokuta
od 100 do 1000 Kč, vydání cest.
pasu do jednoho měsíce - 200 Kč,
do 6 dnů na 1 rok - 600 Kč, vystavení řidičského průkazu (klasického,
mezinárodního, celosvětového) - 50
(mile)
Kč, ztráta ŘP - 100 Kč.

V souvislosti s reformou veřejné
správy a rušením okresních úřadů
přešla podstatná část jejich činnosti
na obce s rozšířenou působností
(nově MěÚ Chomutov a MěÚ Kadaň).
Co do různorodosti agend je její
největší rozsah bezesporu na dopravě. Mj. proto bylo nutné vytvořit samostatný odbor dopravy a silni
silni-čního hospodářství (ODaSH)
(ODaSH), který
vznikl rozdělením původního odboru životního prostředí, dopravy
a služeb. Stalo se tak po listopadových komunálních volbách v loňském roce. Nově vzniklý odbor
spadá do kompetence prvního místostarosty Ing. Jana Řeháka. Z výběrového řízení na funkci vedoucí
odboru dopravy a silničního hospodářství vzešel Ing. Bedřich Rathouský. Počtem pracovníků není odbor
dopravy největší, avšak rozsah jeho
různorodé agendy je náročný na
odbornou připravenost jeho zaměstnanců.
K činnosti, kterou doposud zajišťoval Městský úřad Chomutov jako
silniční správní úřad pro místní
a veřejně přístupné účelové komunikace, drážní úřad pro trolejbusovou
dopravu, dopravní úřad pro městskou autobusovou dopravu a speciální stavební úřad pro stavby místních komunikací, přibyla zejména
agenda silničního správního úřadu
a stavebního úřadu pro silnice II.
a III. třídy v územní působnosti
obce s rozšířenou působností, stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích, agenda taxislužby, evidence řidičů a motorových vozidel a přestupky na úseku
dopravy. Na odbor dopravy a silničního hospodářství (OdaSH) přešla
evidence autoškol a většina zdejších
začínajících řidičů se může setkat
s odborem také prostřednictvím komisaře pro zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Tím samozřejmě činnost odboru nekončí, neboť se věnuje rovněž samosprávné činnosti pro Město a zmíněným
dopravním
přestupkům.
Naopak vyřizování agendy provozovatelů nákladní a osobní dopravy
poskytované pro cizí potřeby přešlo
od 1. ledna 2003 na Krajský úřad
Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.
Telefonní číslo na spojovatelku krajského úřadu je 475 657 111.
Odbor dopravy a silničního hospodářství se člení na oddělení dopravně správních agend, přestupků a evidencí. Cílem těchto informací je
usnadnit občanům celého správního
území MěÚ Chomutov orientaci při
vyřizování jejich potřeb na ODaSH.
Proto jsme požádali vedoucího odboru Ing. Rathouského o krátké seznámení s činností oddělení evidencí
evidencí.
„Staronový registr silničních vozidel (RSV) a evidence řidičů (EŘ) spadající od ledna 2003 pod MěÚ Chomutov zahájil svoji činnost pro
občany dne 6.ledna 2003 v původních prostorách objektu KORD II,
v Beethovenově ulici, v přízemí levého křídla. Vzhledem k přechodu
této agendy na pověřené obce dochází v současnosti ke změnám, kdy
registr silničních vozidel sídlící

v kanceláři č. 3a vyřizuje všechny
běžné úkony kromě schválení technické způsobilosti vozidel dovezených ze zahraničí a vozidel po přestavbě (stavbě). Pro tyto úkony je
kancelář
samostatně
vyhrazena
č. 23a
23a, označená nápisem „DOVOZY“
„DOVOZY“.
Evidence řidičů se nachází v kanceláři č. 25a. Zde se vyřizují všechny
záležitosti občanů týkající se této
agendy, vč. podání oznámení o ztrátě
řidičského průkazu, kdy se vystavuje
potvrzení o ztrátě platné 30 dnů.
V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že k poslednímu dni uplynulého roku skončila platnost řidičských průkazů vydaných k 30.
červnu 1964. Průkazy vydané od
1. července 1964 platí do 31. prosince
2005. Průkazy vydané po 1. lednu
2001 však zůstávají v platnosti.
Podrobnější informace poskytujeme na tel. č. 474 611 153-170 (RSV),
474 611 168-154 (DOVOZY) a 474
611 165 (EŘ). V souvislosti s převzetím kompetencí obce s rozšířenou
působností zavádí náš odbor opatření, která občanům usnadní dostupnost informací a příslušných
tiskopisů spojených s naší agendou.
Kromě budovy KORD II jsou základní informace a tiskopisy poskytovány také na informačním servisu
v budově MěÚ Chomutov, ul. Zborovská 4602. Koncem měsíce ledna
2003 pak hodláme tyto tiskopisy
standardně uvádět na webových
stránkách Města. Důležitou informací pro žadatele je skutečnost, že
v dočasném sídle našeho odboru, na
KORDu II, nelze zakoupit kolkové
známky. Správní poplatek se zde
hradí v hotovosti, v 1. patře, kancelář č. 103.
Závěrem bych chtěl ocenit fakt,
že občané respektují dočasný stav
vyřizování žádostí ve stejných prostorách s MěÚ Kadaň. Pracovníci odboru se o to více snaží vyjít občanům vstříc a na rozdíl od televizních zpráv z počátku tohoto roku,
které přibližovaly chaotické situace
na dopravních odborech v jiných
městech České republiky, mohu potvrdit, že všichni žadatelé byli odbaveni již první úřední den. Dosa
Dosa-ženo toho bylo díky organizační
přípravě oddělení evidencí, řízené
Josefem Tučkem. Využívání KORDU
II i MěÚ Kadaň bude trvat přibližně
do konce února 2003. Rád bych tedy
závěrem vyzval ke vzájemnému porozumění a všem našim klientům
přeji klidný rok 2003.“
Poznámky redakce:
Kromě běžných úředních dnů, tj,
pondělí a středa, má oddělení evidencí pro návštěvy žadatelů vyčleněn rovněž pátek od 8.00 do 12.00
hodin. Adresa pro písemný styk je
shodná s adresou MěÚ Chomutov Zborovská 4602, PSČ 430 28.
Dopravní spojení na KORD II:
Občané mohou využít mj. městskou dopravu a to autobusů linek
č. 9 a 15 nebo trolejbusu linky č. 25
jedoucí k Železárnám. Lze rovněž
využívat všechny spoje jedoucí
k poliklinice s výstupem na zastávce „U hřbitova“ a odsud pěšky na
KORD II, asi 5 minut.

Po zrušení okresních úřadů je bývalé území okresu rozděleno na dvě části - správní obvody.
V každém správním obvodu je ustanovena obec s rozšířenou působností, která zajišťuje výkon státní správy,
který dříve zajišťoval pro občany okresní úřad.
Jedná se o pověřené obecní úřady Chomutov a Kadaň.
Do správního obvodu města Chomutov patří od 1. 1. 2003 těchto 25 obcí - Bílence, Blatno, Boleboř, Březno,
Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křímov, Málkov, Místo,
Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Výsluní, Vysoká Pec.

První chomutovský občánek Vladimír Prošek ukázal nejen své mamince Jaroslavě Bickové (na snímku vpravo), ale i starostce města Ivaně Řápkové, že se
má čile k světu a že umí pořádně zakřičet. Pravděpodobně se mu nelíbilo, že
byl v tu chvíli středem pozornosti u novinářů. Starostka miminku darovala od
města vkladní knížku s pěti tisíci korunami. V loňském roce se narodilo
v chomutovské porodnici 828 dětí z Chomutova, Jirkova, Loun, Žatce a jiných
spádových obcí. Oproti předešlým rokům se jedná o nárůst porodů. V roce
2001 se podle statistiky z matričního oddělení narodilo ve zdejší porodnici
594 dětí, v roce 2000 pak 635 dětí. Vloni se narodilo 509 dětí s trvalým
pobytem v Chomutově. Jen pro zajímavost, v roce 2001 se narodilo 485
Chomutováků, o rok dříve 490 chomutovských dětí a v roce 1999 celkem 507
dětí s trvalým pobytem v Chomutově. Rodiče dětí, jenž se nenarodily ve
zdejší porodnici, ale které mají trvalý pobyt v Chomutově, a kteří přesto mají
zájem o tradiční vítání občánků, se mohou v každém případě přihlásit po
narození dítěte na matričním úřadě v Chomutově. Po předložení rodného
listu dítěte budou na vítání občánků rovněž pozváni.
(text a foto: mile)

