Konkrétnější řešení
předloží v září
Radní projednali a schválili minulý týden harmonogram optimalizace sítě škol, který byl vypracován
s ohledem na dřívější zkušenosti
s uzavíráním chomutovské Základní školy v ulici 17. listopadu v roce
2001. Ve zpracovaném materiálu
jsou zohledněny zkušenosti ředitelů škol a vedoucí odboru školství a kultury na městském úřadě.
Harmonogram byl vypracován na
žádost rady města a jednohlasně
jej schválila komise pro výchovu
a vzdělávání, která navrhla dvě
varianty časového harmonogramu,
buď zrušit danou školu k červnu
2003 nebo v druhém případě zrušit
zmíněné zařízení v dalším školním
roce - tedy k červnu 2004.
(Pokračování na str. 7)

Stěhování odborů
Po rekonstrukci objektu č.p.
4090 na Palackého ulici určeného
jako budovu městského úřadu
dojde ke stěhování prvních dvou
odborů. Dne 16. dubna se přestěhuje z budovy městského úřadu na
Zborovské ulici do nových prostor
Odbor životního prostředí a služeb
a zahájí svou činnost opětovně 23.
dubna. Poté se přestěhuje na Palackého ulici 28. dubna Stavební úřad,
který zahájí svou činnost 5. května.
Děkujeme všem občanům za shovívavost v době krátkého uzavření
obou odborů při stěhování.
(red)
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ročník V.

„Sebrali jste nám peníze, tak si teď živte naše děti,“ ohrazují se neplatiči

Slovním útokům a kopancům do dveří čelí zaměstnanci ekonomického odboru
Výběrem místních poplatků a ukládáním pokut ze strany jednotlivých odborů města se již druhým rokem zabývá oddělení daní
a příjmů z odboru ekonomiky
městského úřadu. Ten na rozdíl od
jiných odborů na radnici od občanů poplatky a peníze nejen vybírá,
ale v určitých případech jim je
i formou exekucí na mzdu, důchody a jiné obdobné dávky, rovněž
bere. Liknavost občanů je v nejčastějších případech na poplatky
za odpady, jiní zase neplatí za

pejsky nebo nedodržují zákony
v rámci správních rozhodnutí.
Pracovníci oddělení vymáhají pohledávky města všemi možnými
zákonnými způsoby, kde je posledním, avšak v poslední době stále
více používaným nástrojem, již
zmíněná daňová exekuce. Nejčastějšími návrhy na exekuce jsou právě
nedoplatky za psy, kdy majitelé
psů dluží i několikatisícové částky,
a také pokuty vystavené stavebním
úřadem, například za černé přístavby, nebo pokuty za botičky MěP. Při

Napsali jste nám
o „pejskařích“
Mám několik připomínek k problému, který nastínil článek s názvem „Majitelé soustavně porušují
vyhlášku“ uveřejněný v minulých
Chomutovských novinách. Uvádíte, že Odbor životního prostředí
projednal problematiku s novým
ředitelem Městské policie v Chomutově, ale neuvádíte konkrétní
opatření, která budou přijata. Bylo
by dobré tedy následně ve vašich
novinách zveřejnit, jakou výstrahu
majitelům psů udělíte.
Dále dávám návrh, zda by nestálo za úvahu opatřit veřejné prostory a trávníky, kde se věší prádlo,
dále dětská pískoviště a hřiště,
veřejná zeleň a květinové záhonky, výstražnými tabulkami, aby na
místě mohli občané bezohledné
„pejskaře“ odkázat na toto upozornění. V praxi to totiž vypadá tak,
že se občan ohradí, když vidí psy
konat svoji potřebu, a dostane od
majitele vynadáno. Druhý den má
exkrementy přímo na záhonech
pod okny - viz sídliště Komenského. Psi přece nemůžou za to, že je
jejich pán čuně. Zakoupili jsme si
byty, snažíme se kolem nich udržovat prostředí, ale tento problém
kazí naší dobrou vůli. Zasáhnout
by měl váš úřad z moci úřední
jako správní orgán. Věřím, že se to
podaří, zvláště nyní, když máme
starostku města ženu, která má
jistě větší smysl pro pořádek, než
kterýkoli muž.
(čtenářka Pavlína Klimešová)
Domníváme se, že právě články
v novinách jsou také konkrétní
opatření, neboť je povinností každého občana znát právní předpisy
obce, ve které žije. OŽPaS opakovaně upozorňuje na nejdůležitější
body obecně závazné vyhlášky
města Chomutova č. 1/2002, která
byla městem vydána právě proto,
aby bylo možné neukázněné držitele psů postihnout pokutou.
(Pokračování na str. 2)

Zdarma do každé domácnosti

tomto výkonu rozhodnutí dochází však stále častěji k situacím,
kdy občan-neplatič při výkonu
rozhodnutí
reaguje
zkratově
a nepřiměřeně. Takřka každý
týden čelí zaměstnanci odboru
v lepším případě slovním útokům
a výpadům ze strany dlužníků, v
horším případě hrubým urážkám
a kopání do dveří či slovnímu
vyhrožování, které musí stále
častěji pomáhat řešit i městská
policie. Kuriozitou jsou i případy,
kdy se „poškození občané“, jak
sami sebe nazývají, posadili na
židli a odmítali opustit úřad, či
chtěli na úřadě zanechat své děti.
Jen za první dva měsíce letošního
roku došlo k šesti podobným případům, kdy rodiče vyhrožovali zanecháním svých ratolestí na úřadě.
„Sebrali jste nám naše peníze, tak si
teď živte naše děti,“ komentují situaci mnozí z nich.
„Zaměstnanci daňového oddělení vykonávají svou náročnou
a nezáviděníhodnou práci v souladu se zákony. a mohu říct, že
dobře a s plným nasazením. Je
třeba si uvědomit, že město se
chová tak jako každá jiná firma
či občan, a snaží si své zákonné
příjmy a dluhy vymoci všemi
zákonnými způsoby“, nastínil
situaci ekonom města Jan Mareš a dodal, že dříve než dojde
k vlastní exekuci, jsou dlužníci
ze strany města upozorněni
výzvou, a vždy se mohou přijít dohodnout na přiměřených
splátkách.
(Pokračování na str. 2)

Příští Chomutovské noviny
vycházejí

7. května 2003

Na investiční akce ve městě je
vyčleněno v letošním roce 89 miliónů korun ze schváleného vyrovnaného rozpočtu ve výši 936 414 400
korun. Ve zmíněné částce jsou také
zahrnuty příspěvky od státu na
rekonstrukce budov na Palackého
ulici a na Husově náměstí, které poslouží v dohledné době jako další
budovy městského úřadu. Jak uvedl
ekonom města Jan Mareš, prostředky na investice lze použít částečně
z finanční rezervy a díky zlepšenému hospodářskému výsledku
z minulého roku také částečně
z volných peněžních prostředků.
Plán investičních akcí získává
v těchto dnech konkrétní podobu.
„Přednost budou mít samozřejmě
prioritní záležitosti. Dvacet miliónů investujeme do průmyslové
zóny Nové Spořice, stejnou částku
použijeme na komunikace. Oprava
chodníků si vyžádá zhruba 23
miliónů korun, dětská hřiště 2,5
miliónů. Také chceme vybudovat
výtah pro vozíčkáře v městském
divadle,“ prozradila k jednotlivým
akcím starostka Ivana Řápková.
(mile)
Zveme občany našeho města
na nadcházející Zastupitelstvo
města Chomutova, které se uskuteční 28. dubna od 14.00 hodin
v zasedací síni městského úřadu
na Zborovské ulici.

První úder patří
Vladimíru Čechovi
Po více jak pětadvaceti letech
zažije areál minigolfu v prostorách Kamencového jezera velkou
změnu. Rozsáhlou obnovou, která
probíhala od října loňského roku,
dokončí radnice výstavbu nového
rekreačního střediska, které vlastní
víceúčelovou budovu s kuželkářskými drahami, nové parkoviště
pro 45 vozidel, místo na posezení
u grilu a zmíněný minigolf, jehož
kolaudace již proběhla. Pokřtít by
jej měl takzvaně prvním úderem
1. května mistr republiky v minigolfu v kategorii seniorů a herec
a moderátor Vladimír Čech za
přítomnosti starostky města Ivany
Řápkové a senátora Alexandra No(Pokračování na str. 8)
váka.

Ulice a chodníky dostanou nový kabát

Na Blatenské ulici, v úseku od Škroupovy ulice k železničnímu přejezdu,
zbylo z původní výsadby pouze devět lip. Jedna z nich byla natolik poškozena, že musela být minulý týden z bezpečnostních důvodů dokonce
odstraněna. V rámci plánované obnovy alejí se proto odbor životního
prostředí rozhodl ještě letos na jaře výsadbu doplnit. Z celkového počtu
čtrnácti nových stromů - lip evropských bylo pět náhradně vysázeno za
jírovec, pokácený z důvodu rekonstrukce nedalekého finančního úřadu. Jak
nám prozradila Eva Veselá z odboru životního prostředí, stromy mají obvod
kmene zhruba 20 centimetrů, a tak by měly odolat případnému vandalismu.
Lípy vysázeli zaměstnanci městských lesů s použitím speciální textilie, která chrání podzemní inženýrské sítě od prorůstajících kořenů.
(mile)

Téma zní: Chomutov v bájích a pověstech
Kulturním šlágrem druhé poloviny dubna jsou už tradičně Chomutovské slavnosti. Do středověku se
opět ponoří část městského parku,
kde o víkendu 26. a 27. dubna proběhne bohatý program, tentokrát
na nové téma Chomutov v bájích
a pověstech.
Slavnosti začínají v sobotu
úderem desáté hodiny otevřením
tržiště, oficiální zahájení ovšem
provede o půl hodiny později starostka Ivana Řápková. Historické
postavy z dějin města zkontrolují

poctivost trhovců, prohlédnou
si jejich zboží a pokud nebudou
spokojeni,
hříšníky
potrestají.
Přítomní permoníci, ohnivý muž,
hejkal a další stvoření, o kterých
se lze dočíst v chomutovských pověstech, už jasně naznačí letošní
motto slavností. „Tématem Chomutov v bájích a pověstech pokračujeme ve snaze seznámit diváky
s historií města,“ uvedl Jiří Šnábl,
majitel umělecké agentury Modua,
která pro radnici program v parku zajišťuje. „Jsou připraveny dva

lehce divadelní pří běhy, z nichž
každý je vrcholem jednoho dne
slavností. V sobotu v 15 hodin
se začne odvíjet ztvárnění první
pověsti pod názvem Rytíř Jan
a lesní muž. V neděli ve stejném čase uvidí diváci druhou
pověst, jež nese název Krkohor
a permoníci. Velkou změnou
proti minulému roku je sobotní
večerní představení od 20.30 hodin pojmenované Krušnohorská
spravedlnost.
(Pokračování na str. 7)

Počínaje dubnem byla zahájena rekonstrukce zbylé části Mánesovy ulice
a v prostorách u komerční banky a parkoviště u městských lázní. Pracuje
se intenzivně na dokončení dešťové kanalizace a opravě chodníků podél
městských hradeb u banky. Termín dokončení prací je plánován na měsíc květen. Také chodníky v ulici Táboritská a na Žižkově náměstí dostanou
v dohledné době nový kabát. Minulý týden se frézoval povrch silnice v ulici
Farského a pokládala nová dlažba na chodníky (na snímku). Po odfrézované
Mánesově ulici zůstává zachován průjezd do ulice Jakoubka ze Stříbra, ostatní
uzavírky pro motoristy potrvají zhruba do června.
(text: mile, foto: sk)
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Ministerstvo zamítlo dotaci

Víte, že...

Začnou od menších akcí

• Linkový autobus z Chomutova do
Jirkova, ve kterém lze cestovat
na průkazku městské hromadné
dopravy, využívá měsíčně 5 500
cestujících. Opatření zavedl dopravní podnik v rámci integrované dopravy v září loňského roku
se záměrem zvýšit na této linkové přepravě počet cestujících.

Město Chomutov nedostane v letošním roce státní dotaci na projekty v rámci Programu regenerace
panelových
sídlišť.
Z
důvodů
zvýšených nároků na odstranění
povodňových škod totiž nebyly
přiděleny
finanční
prostředky
v rámci státního rozpočtu na tento
program. Podle informací z Ministerstva pro místní rozvoj by však
měl být program napřesrok opět
otevřen. „Zrealizujeme prozatím
menší akce, které lze financovat
v rámci městského rozpočtu, abychom slíbené věci alespoň zahájili.
Připravíme rovněž projekty, které
v příštím roce podáme,“ vyjádřila
se starostka města Ivana Řápková.
V květnu budou zastupitelé schvalovat Projekt regenerace panelových sídlišť Březenecká, Kamenná,
Zahradní a Písečná, o měsíc později
budou rozhodovat o obnově sídliště v Horní Vsi.
(mile)

• Chomutovští zastupitelé schválili
občanskému sdružení Světlo, jež
provozuje kontaktní centrum pro
drogově závislé v Chomutově,
další bezúročnou půjčku - tentokrát ve výši 100 000 korun. Zastupitelé schválili první půjčku
150 000 korun v lednu letošního
roku a před schválením druhé
částky chtěli vidět hospodaření
sdružení.
• Zastupitelé neschválili nákup
dalších akcií společnosti Skládka
Tušimice, které nabídl Chomutovu Ostrov. Městu by to nepřineslo z obchodního hlediska žádný
prospěch. Chomutov vlastní už
sto akcií v nominální hodnotě
1 miliónu korun.

Napsali jste nám...
(Dokončení ze str. 1)
Již před lety jsme se pokoušeli
řešit střety mezi občany instalací
tabulí se zákazy vstupu psů ve
stanovených lokalitách. Výstražné
tabule se neosvědčily, velká část
se ztratila ihned po instalaci a lidé
se hádali ještě více. Řešení se našlo
pouze v těch částech města, kde se
občané sami mezi sebou dohodli a
respektovali se navzájem. Město
plánuje revitalizaci sídlišť a v projektech je pamatováno i na řešení
tohoto problému.
OŽPaS již několik let zajišťuje z
rozpočtu města nákup sáčků na psí
exkrementy, které si majitel platící
poplatek za psa může vyzvednout
zdarma. Přestože jsme zaznamenali o tyto sáčky zvýšený zájem,
pouze zlomek „pejskařů“ považuje
úklid po svém psu za samozřejmost. Pokud „pejskař“ porušuje tuto
vyhlášku a nadává Vám, nahlaste
přestupek městské policii. Podle
slov jejího ředitele Jana Dřízhala se
řeší přestupek nejprve domluvou,
při opakovaném přestupku pak
pokutou. Strážníci v loňském roce
řešili celkem 606 přestupků, z toho
necelé dvě stovky byly potrestány
na místě pokutami v celkové výši
11 550 korun. V současné době provádí strážníci intenzivnější kontroly
na sídlištích Březenecká a Kamenná,
kde kontrolují, zda vlastníci psů splnili ohlašovací povinnost a zaplatili
příslušné poplatky a zda mají psi
známku. Kontroly budou pokračovat
i v dalších lokalitách.
(redakce Chomutovských novin)
• Nové parkoviště s padesáti parkovacími místy bude v dohledné době
zprovozněno v místech za Střediskem knihovnických a kulturních
služeb, kam lze zajet z Roháčovy
ulice. V květnu budou radní města
schvalovat výši poplatku. „V létě sem
chceme umístit i lavičky k posezení,“
uvedla starostka I. Řápková.

Definitivní tečku za letošní plesovou sezónou udělal Reprezentační ples města Chomutova, jehož celý večer se
nesl v rytmu tance. Nejenže zahrál oblíbený Big Band Bonit z Ústí nad Labem, ale moderátor večera Alexandr
Hemala přivítal na pódiu postupně Marii Rottrovou, Pavla Bobka a skupinu Yo Yo Band. Přítomní hosté si pochvalovali, že repertoár účinkujících byl přijatelný jak pro střední a starší generaci, tak i pro mladé, z nichž
mnozí si se zpěváky na parketu zazpívali i jejich známé písničky, které, jak bylo vidět, prostě nestárnou. Jiní si
pochvalovali výhru v tombole, přítomné ženy zase voňavé růže, kterými je obdarovali páni místostarostové Jan
Řehák s Jaroslavem Říhou. Večer splnil svůj účel, lidé se příjemně bavili. Za doprovodu tanečního klubu Stardance
Chomutov - Jirkov zahájili úvodní tanec také představitelé chomutovské radnice. Na snímku vlevo starostka města
Ivana Řápková v rytmu valčíku, vpravo manželka jirkovského starosty Filipa Škapy. (text: mile, foto: F. Snížek)

Slovním útokům a kopancům do dveří čelí zaměstnanci ekonomického odboru
(Dokončení ze str. 1)
„Bohužel ti občané, co ze sebe
dělají takříkajíc „mrtvého brouka“
a domnívají se, že město na jejich
nedoplatek zapomene, se pak nejvíce diví,“ doplnil Mareš. Ale i v těchto
případech se dá ještě z této situace
pomoci.
V případě, že občan svůj nedoplatek uhradí ve lhůtě 15 dní, je
exekuce rozhodnutím zrušena, popřípadě může občan svým souhlasem exekuční příkaz zpravomocnit
a bankovní účet tak odblokovat v
kratší době. Navíc banka vždy zablokuje na účtu povinného pouze
částku do výše jeho nedoplatku, se
zbývající hotovostí může klient volně disponovat.
Pro přehled uvádíme plnění rozpočtu
na úseku místních poplatků a pokut v roce
2002 (Přehled v prvním čtvrtletí letošního
roku bude uzavřen v tomto týdnu).

Místní poplatky
Výběr nově zavedeného poplatku za
komunální odpad dosáhl v roce 2002
výběru 18.075.168 Kč, schválený rozpočet
města byl tedy naplněn na 109,12 %. Daňové oddělení vyměřilo dlužníkům poplatky za obě splatná pololetí i se zákonným navýšením za pozdní nezaplacení.
Dlužníci jsou ze strany města upomínáni
a jejich nedoplatky budou vymáhány daňovou exekucí. U klientů odboru sociálních věcí a zdravotnictví provádí odbor
ekonomiky přímý výběr nedoplatků při
výplatě dávek sociální péče.

Velkého nárůstu příjmů zaznamenalo
daňové oddělení u místního poplatku
ze psů,
psů kde byly ve sledovaném období
prováděny daňové exekuce na staré dluhy z minulých let, a odstaveny bankovní
účty dlužníků v celkové výši cca 300
tis. Kč. Společně s výběrem poplatku za
rok 2002 splnilo a překročilo plánovaný
rozpočet v roce 2002 o 14,77 %. Vybráno
bylo 1.606.794 Kč (114,77 % schváleného
rozpočtu). Navíc nedoplatky z řádných plateb jsou dodatečně doměřovány a vymáhány prostřednictvím nařízených exekucí
na bankovní účty, mzdy, resp. důchody v
celkové výši přesahující 81 tis. Kč.
Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství výrazně pokulhává za
plánovaným rozpočtovým plněním. Toto
je však způsobeno i tím, že část příjmu
(1. čtvrtletí roku) směřovalo TSmCh,
které před platností nové OZV tento
poplatek spravovaly, další část příjmu z
reklam směřuje na OMP, a tím, že nová
OZV o místních poplatcích osvobodila od
poplatku spol. Teplo, jakožto organizaci
města), čímž se město připravilo o příjem
okolo 2,8 mil. Kč. Rozpočet byl u tohoto
poplatku naplněn na 23,59 % (vybráno
bylo 1.593.775 Kč).
Poplatek ze vstupného byl původně
rozpočtován na odbor školství a kultury,
v březnu se jeho správa přesunula na
odbor ekonomiky a byla převedena do
daňového režimu. Součtem výběru tohoto poplatku zjistíme, že roční plánované
příjmy byly splněny na 215 %, úhrnný
výběr dosáhl 109.670 Kč.
Nově zavedený ubytovací poplatek a
rekreační poplatky, které se v předchozím období v podstatě nevybíraly, roz-

počtovány nebyly. Výběr k 31. 12. 2002
dosáhl 64.950 Kč u ubytovacího poplatku
a 248.085 u rekreačního poplatku.
Výběr poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj činil ke konci roku
2002 7.071.527 Kč, což znamená že rozpočet byl naplněn na 141,43 %.

Pokuty
Zřízením daňového oddělení výrazně
vzrostly příjmy města z výběru plateb
sankční povahy, tj. pokut. U všech sankčních plateb ukládanými jednotlivými odvětvovými odbory a odděleními MěÚ byl
během sledovaného období překročen díky
exekučnímu vymáhání odboru ekonomiky
jejich plánovaný výběr v tomto období.
Největšího úspěchu dosahuje daňové
oddělení u pokut ukládaných stavebním
úřadem, kde byl ke konci roku schválený
úřadem
rozpočet plněn na 373,89 % a upravený
rozpočet překročen o 89 % (vybráno bylo
749,8 tis. Kč). Oproti stejnému období loňského roku se výběr u těchto pokut zvýšil
více než 2,4x.

Vylosovali pět
slušných řidičů

Černé skládky - trvalý problém všech měst
Na úklid klasických černých
skládek vynakládá město Chomutov zhruba kolem 100 tisíc korun
ročně. To však potřebu na úklid
černých skládek pokrývá jen částečně, protože počet lokalit, kde se
provádí opakovaný úklid, neklesá.
Úsek odpadového hospodářství na
odboru životního prostředí provádí
ve spolupráci s Technickými službami města Chomutova každý rok
na jaře a na podzim systematické
kontroly v lokalitách, kde skládky
lidé nejvíce zakládají. Jedná se
zejména o tato místa: Kamenná
u trafa, Písečná u garáží, Růžová
v lesíku, Čelakovského u bytového podniku, E. Krásnohorské, za
Kačákem, Hobly, cyklistická stezka
za Škroupovou ulicí, Ctiborova ul.
u parkoviště, Dukelská, Stromovka
u zastávky, Štefánikovo náměstí,
Beethovenova před Vodními stavbami (ráj pro podnikatele, v roce
2002 za vysoké náklady uklizeno),
za Masokombinátem, Nové Spořice,
Mýtná a všechny další lokality,
hraničící s katastrálním územím
jiné obce.

• Cestovní
agentura
Dopravního
podniku měst Chomutova a Jirkova pořádá 19. dubna zájezd
do Marienbergu do aquaparku a za
nákupy. Místenky jsou v předprodeji na autobusovém nádraží
v Chomutově a Jirkově. Odjezd
z AN Jirkově v 7.30 hodin, odjezd
z AN v Chomutově v 8.00 hodin.

Kromě klasických černých skládek je také zaznamenáván trvalý
nárůst tzv. nepravých černých
skládek. „Jedná se o nepřeberné
množství malých skládek, nacházejících se za každým rohem,
v každé ulici, v každém zákoutí,
u každého kontejneru. Poházeny
Pro zajímavost uvádíme přehled skutečných nákladů na
odstranění tzv. mini černých
skládek za období rok 1998 až
2002.
r. 1998
893.879,95 Kč
r. 1999
1 509.304,40 Kč
r. 2000
1 701.132,70 Kč
r. 2001
1 831.625,30 Kč
r. 2002
2 170.904,60 Kč
jsou zde zejména koberce, pneumatiky, baterie, nábytek, televize,
lednice a další věci. Ač platná obecně závazná vyhláška o systému nakládání s komunálním a stavebním
odpadem poskytuje vyčerpávající
informace chomutovské veřejnosti

a návod, jak s odpadem nakládat,
byl úřadem dokonce distribuován
do každé domácnosti, praxe zaznamenává jiná fakta,“ vyjádřila se
Jaroslava Bachurová z úseku odpadového hospodářství.
Uvedený vývoj nákladů jen potvrzuje trend nárůstu i těchto tzv.
nepravých černých skládek, které
jsou denně Technickými službami města Chomutova sváženy na
skládku do Vysoké Pece nebo na
Odpadové hospodářství v Pražské
ulici.
I tady může každý občan ovlivnit celkovou výši nákladů (snížení
nákladů na dopravu a skládkovné
se odráží ve výši poplatku) tím,
že důsledněji bude využívat sběrná místa na odpady v Chomutově,
kam má možnost odpady, které nepatří do odpadní nádoby na směsný komunální odpad, vozit.
„V případě zjištění konkrétního
znečišťovatele vítáme každý kontakt na městskou policii, která má
dodržování obecně závazných vyhlášek ve své působnosti,“ doplnila
informace J. Bachurová.
(mile)

Pokuty MěPo
činí k 31. prosinci
132,05 % příjmů upraveného rozpočtu.
(Bylo vybráno 726,30 tisíc Kč).
U pokut udělených komisí pro projednávání přestupků bylo v loňském
roce dosaženo 179,68 % plnění ročního
rozpočtu.
Snížení příjmů z pokut uložených
Městským živnostenským úřadem bylo
zapříčiněno tím, že okresní ŽÚ zrušil pro
neoprávněnost jejich udělení pokuty v
celkové výši 57 tis. Kč (z této částky byla
již určitá část vymožena, a tato musela
být jednotlivým subjektům navrácena).
Plnění rozpočtu dosáhlo k 31.12. pouze
83,25 %.
Z nerozpočtovaných pokut byly udělovány OE pokuty za neplnění povinností nepeněžitého charakteru v daňovém
řízení (např. neohlášení držení psů,
nepředložení vyúčtování poplatku za
vstupného) a pokuty ukládané OŽPDaS
podle zvláštních zákonů o ochraně životního prostředí.
(mile)

V loňském roce měly děti z
Dětského domova vstup do Podkrušnohorského zooparku zdarma. Je pravdou, že toto zařízení
hojně navštěvovaly, a tak chtěly
tuto štědrost také nějakým způsobem oplatit. Letošní jaro se
proto rozhodly zapojit se do
dobrovolné brigády v tomto zařízení. Při akci se jim podařilo odpracovat 42 hodin a naplnit tak
neuvěřitelných 18 pytlů odpadu.
Po jarní brigádě se děti těší, jak
budou moct navštěvovat zvířátka
v zooparku i letos. Rády by touto
cestou poděkovaly chomutovskému zooparku za spolupráci, za
vstřícnost děkují také vedoucí
autoparku paní Drahomíře Slačíkové.
(děti z DD Chomutov, Čelakovského ul.)

Přistavení kontejnerů
Z více jak tisícovky řidičů, kteří se
přihlásili do soutěže Slušný řidič
města Chomutova, bylo vylosováno na slavnostním galavečeru pět
výherců. Ti si odnesli například
kupón na měření emisí, poukázky
do pneuservisu a další ceny. Všichni řidiči dostali odznáček s logem
soutěže. V průběhu večera nechyběl ani dopravní minikvíz, a jak je
patrné z našeho snímku, jednu z
divaček zpovídal i ředitel divadla
Rudolf Kozák, který celou akci moderoval. Soutěž se bude opakovat i
napřesrok.
(mi, foto: map)

22. – 25. 4.: Jiráskova parkoviště u 4159, M. Pujmanové
parkoviště pod schody, Cihlářská parkoviště u Úřadu práce,
Erbenova u 2966, Grégrova hřiště, Šafaříkova chodník k Luně,
Havlíčkova vozovka podél ZŠ.
25. – 29. 4.: Březenecká Krystal,
parkoviště, Kundratická pošta 4.,
Dřínovská vedle kina, Holešická
u 4747, Na Průhoně před internát. školou. 2. – 6. 5.: Kyjická
u výměníku, 17. listopadu u 4777,
Kamenná garáže, parkoviště, Kamenná lesík, parkoviště u 5088,
Hutnická výměník, Kamenný
vrch vozovka u 5275, Domovina
Kosmova, vozovka pod 4173,
Domovina Kačák E. Krásnohorské u 4867.
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Dodržujete dnes alespoň některé z velikonočních zvyků?
Jaro je doba naděje, počátku
nového života a přílivu čerstvých
sil. Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky křesťanské církve.
Jsou spojeny s památkou umučení
a vzkříšení Krista. Přibližují věřícím mystérium tajemství Kristovy
smrti a jeho Zmrtvýchvstání. Velikonoce jsou radostnou oslavou
vítězství života nad smrtí. Jsou svátkem pohyblivým. Slaví se vždy první
neděli po jarním úplňku, nemohou
tedy nastat dříve než 22. března a
později než 25. dubna. Vytoužené
jaro přichází v době čtyřicetidenního
předvelikonočního
půstu,
času odříkání. Velký půst začíná
Popeleční středou a trvá do velikonoční neděle. První postní neděle
může tedy připadnout na kteroukoliv neděli mezi 8. únorem a 14.
březnem a poslední, šestá, pak na
dny od 15. března do 18. dubna.
Náplní postního období je příprava
na slavení velikonočního tajemství.
Věřící si odříkají určité pokrmy.

Předvelikonoční půst
Trvá čtyřicet dní, začíná Popeleční středou a končí šestou
takzvanou Květnou nedělí. Celé
období uzavírá Boží hod svatodušní a svatodušní pondělí. Po jeho
skončení začínají věřící připravovat na druhý nejdůležitější svátek
křesťanského roku - Advent a dobu
vánoční.

Popeleční středa:
Její název vznikl v 10. století.
Tehdy se o tomto dni kajícníkům
uděloval na znamení pokání popelec. Poznamenání popelem symbolizovalo ochotu změnit se. Od
11. století byl popelec udělován
o popeleční středě již všem věřícím. Používal se popel ze spálených jívových ratolestí, které
byly vysvěceny předchozího roku
o květné neděli.

První postní neděle - Černá:
Tuto neděli ženy na znamení
pokání uschovaly módní a pestré
šaty do šatníků, skříní a truhel
a oblékaly si černé šátky. Snad právě proto se jí říkalo také černá.

Druhá postní neděle
- Pražná:
Název je odvozen od staroslovanského pokrmu zhotoveného
pražením nedozrálého obilí. Obilná
zrna nebo celý neloupaný hrách se
namočil do slané vody a nechal se

několik hodin stát. Potom se dala
zrna na dva až tři dny na teplé
místo, aby mohla klíčit. Po vyklíčení se upražila na omastku (nejlépe
na sádle). Pokrm se podával slazený medem, cukrem nebo osolený
a opepřený. Zrna se mohou upražit
i na sucho.

Třetí postní neděle
- Kýchavná:
Přinesla zvyk, kterého se dodnes
kdekdo poctivě drží, neboť kolikrát
prý člověk toho dne kýchne, tolik
let života mu ještě zbývá. Skutečnost je však daleko prozaičtější. Na
konci středověku v 16. století se
Evropou šířil zhoubný mor, jehož
průvodním znakem bylo mocné kýchání. Zlou nemoc prý zahnala až
mše, sloužená v kostelech a chrámech o třetí postní neděli. Proto
se jí začalo říkat kýchavná. Říká
se, že pozdravení jako odpověď
na explozi v nose pochází právě
z těchto dob.

Čtvrtá postní neděle
- Družebná:
Tuto neděli bylo možno uvolnit
postní kázeň. Mládež se mohla
po práci sejít na návsi a veselit
se. Protože o této neděli chodíval
družba se ženichem na návštěvu
do domácnosti, kde chtěli o velikonoční pomlázce požádat o nevěstu,
říkalo se jí družebná.

Pátá postní neděle - Smrtná:
Váže se na starobylý zvyk vynášení smrti. Původ tohoto zvyku
je spojen s koncem zimy a počátkem jara. Z doby pohanských
slavností přetrval zvyk chodit
o této neděli se smrtkou a tak se jí
říkalo smrtná nebo také smrtelná.
Smrtka, smrtholka, Morana, Mořena
či Mařena symbolizovala v předkřesťanských dobách konec zimy.
Přes přísné církevní zákazy se na
vesnicích vynášela k nejbližšímu
vodnímu toku nebo strmému srázu a tam se házela do vody nebo
ze skály, někde se zahrabávala do
země.

Šestá postní neděle
- Květná:
Je dnem, kdy se připomíná
vjezd Krista do Jeruzaléma, kdy ho
lidé vítali palmovými ratolestmi.
V krajích, kde rostou palmy, se proto na památku světily palmové listy.
U nás je nahradily větvičky jívy - kočičky. Posvěcené kočičky se zastrko-

Babičky na Písečné neuschnou

valy za svaté obrázky nad stolem, za
domácí kříž ve světnici. Kočičky se
zapichovaly na okraj pole k ochraně úrody, vytíraly se jimi oči, aby
nebolely. Někde se dokonce jedna
až tři posvěcené kočičky polykaly,
aby nebolelo v krku. Nesmělo se
péci, aby se nezapekl květ, protože
potom by se neurodilo ovoce. Lidé
se v ten den oblékali do nejlepších
či nových šatů.

Škaredá středa:
Následuje po Květné neděli. Škaredá se jí přezdívalo proto, že se
prý Jidáš tou dobou škaredil na
zrazeného Krista. Kdo se na škaredou středu mračil, škaredil se už
po celý rok a nic se mu nezdálo
dost dobré. V tento den lidé vymetali komíny, a proto se jí říkalo
také sazometná nebo také smetná.

Velikonoční třídenní:
Předvelikonoční postní doba končí odpoledne na Zelený čtvrtek. Večer Zeleného čtvrtku je již součástí
velikonočního třídění, které končí
v neděli Zmrtvýchvstání. Součástí
Velikonočního třídenní je tedy večer Zeleného čtvrtku, Velký pátek,
Bílá sobota a neděle Zmrtvýchvstání, která je zároveň prvním dnem
Velikonoc.

rát, upozornil, že dokonalejší pomlázka by byla z košíkářské vrby,
která oproti smuteční zajistí její
kónický tvar. Přesto byl výsledek
vynikající, což na Velikonoční pondělí příslušnice něžného pohlaví
pocítí na vlastní kůži. Popularitu si
Bohumil Boháček svou dovedností
získává i mimo zdi MÚSS na Písečné: „Loni jsem učil plést pomlázku
místní kluky. A jak byli rádi!“

Velký pátek:
V křesťanské liturgii je označován dnem hlubokého smutku.
Věřící si připomínají Kristovo
ukřižování. Nekoná se mše a bohoslužba je složena jen ze čtení Písma a zpěvů. Důležitou součástí je
odhalení a uctění kříže. Pro věřící
je Velký pátek dnem, kdy je třeba
myslet na spásu.
Nesmělo se půjčovat nic z jiných domácností, neboť předměty
by mohly být očarovány. Nesmělo
se ani prát prádlo, protože by se
místo do vody máčelo do Kristovy krve. Velký pátek byl spojován
s pověrou, že v tento den se země
otevírá, aby byly na krátký čas odhaleny ukryté poklady.

Bílá sobota:
Pro věřící je Bílá sobota dnem
bdění u Kristova hrobnu. Je to den
přípravy na velikonoční noc - mystérium Zmrtvýchvstání. Pojmenování Bílá dostala podle bílé barvy
rouch katechumenů.

Zelený čtvrtek:

Neděle zmrtvýchvstání:

Na Zelený čtvrtek zní kostelní
zvony naposledy. Znovu se ozvou
až na Bílou sobotu. Říkalo se, že
odlétají do Říma, kde papež omývá
nohy dvanácti starcům, aby připomněl věřícím, jak při poslední

Nebo také Boží hod velikonoční.
V tento den se v kostele provádělo
svěcení velikonočních pokrmů - beránka, mazance, vajec, ale i chleba
a vína. Kdysi se v křesťanských
chrámech o této veliké noci, kdy

Kristus vstal z mrtvých a opustil
hrob, slavila bohoslužba velikonoční vigilie.

Velikonoční pondělí:
V našich zemích bylo Velikonoční
pondělí nejveselejším dnem velikonočního cyklu. Chodilo se na pomlázku, lidé si vynahrazovali dlouhý půst. Chlapci obcházeli domy
s pomlázkou spletenou z vrbového
proutí a zdobenou stuhami, jako
symbolem předávání síly, zdraví
a svěžesti. Věřilo se, že děvče,
které chlapci vyšlehají ještě před
ranní mší, bude po celý rok zdravé,
silné a pilné. Za to chlapci dostávali malovaná vajíčka.

Svátek Nanebevstoupení
Páně:
Je jedním z posledních svátků
velikonoční doby. Slaví se 40 dnů
po velikonoční neděli, tedy mezi
30. dubnem a 3. červnem. Dříve se
v kostelech věřícím ukazovalo
Kristovo Nanebevstoupení velmi
názorně - po evangeliu se na
provazech vytahoval ke klenbě
kostela Kristův obraz nebo socha
a na věřící se ze shora sypalo
kvítí zrní.

Svatodušní svátky:
Uzavírají velikonoční čas. Slaví
se 50 dní po Velikonocích. Svátek
Seslání Ducha svatého může připadnout na dny mezi 10. květnem
až 13. červnem. Protože o svatodušní neděli zdobily oltáře v kostelech
květy, nejčastěji růže, říkalo se
v našich zemích svatodušním svátkům rozálie.

Velikonoční mazanec
s uzeným masem
6 žemlí, několik lžic vývaru, 500 g
vařeného uzeného masa, 125 ml
mléka, 6 vajec, malá miska kopřiv,
petrželka, mletý pepř, muškátový
květ, sůl, sádlo na vymazání formy
s volným středem ve tvaru věnce.
Žemle nakrájíme na kostičky
a zvlhčíme několika lžícemi masového vývaru. Přidáme na kostičky
nakrájené vařené uzené maso,
v mléce rozšlehaná vejce, propláchnuté a nadrobno pokrájené kopřivy, petrželku a koření, osolíme.
Promícháme a necháme chvilku
stát. Hmotu rozetřeme do formy
dobře vymazané sádlem, vložíme
do předehřáté trouby a upečeme
dočervena. Vyklopíme, položíme na
mísu, střed vyložíme listy hlávkového salátu a doplníme barevnými
velikonočními vejci.

Velikonoční tipy

Na svátky jara pilně zbrojí devadesátiletý Bohumil Boháček z Městského ústavu sociálních služeb
v Chomutově, babičky omladí vlastnoručně vyrobenou pomlázkou. Jejich pletení se věnuje od dětství,
vzpomíná, jak jich kdysi vyrobil
sto najednou. Běžně dělá z osmi
prutů, hravě si však poradí i se
šesti a dvanácti. Než se pustil do
instruktáže pro redakční fotoapa-

večeři posloužil Ježíš Kristus svým
učedníkům. Zelený čtvrtek je provázen celou řadou zvyků. Například ženy časně ráno vstávaly, aby
zametly dům ještě před východem
slunce, smetí odnesly za humna,
aby se v domě nedržely blechy.

Nenechte si ujít Velikonoční
koncert s Gabrielou Demeterovou, který se koná 16. dubna od
19.00 hodin v Městském divadle
v Chomutově. Beseda pro nevidomé a slabozraké na téma Velikonoce kdysi a dnes je připravena
17. 4. od 13.00 hodin ve Správě
knihovnických
a
kulturních
zařízení. Dům dětí a mládeže
pořádá tentýž den od 10.00 hodin Velikonoční běh do schodů
chomutovského domečku. Zde
můžete rovněž shlédnout až do
18. dubna velikonoční výstavu.
V sále Jiřího Popela z Lobkovic
v jezuitském areálu na Palackého ulici je k nahlédnutí ukázka
velikonoční dekorace interiéru
z živých a suchých květin. Na velikonoční maškarní country bál,
který pořádá Podkrušnohorský
zoopark a skupina Album, přijďte
18. dubna od 20.00 hodin do kulturního domu na Zahradní.

Velikonoční výzdobu Městského ústavu sociálních služeb v Chomutově
letos opět vzaly do svých rukou ženy. V rámci kroužku ručních prací se
důchodkyně pod vedením ergoterapeutky Zdeňky Ježkové pustily do malování vajec, tvorby keramických figurek a ozdob z papíru a slaného těsta.
Jak je vidět ze snímku, při „kávičce“ a lidovkách z kazeťáku přibývaly
vydařené výtvory jako na běžícím pásu.

Pranostiky z kalendáře našich předků
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Na mokrý duben přichází suchý červen.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Dobrý duben - špatný květen.
Jasný měsíc v dubnu - škodí květu stromů.
Co duben našetří, to květen spálí.

Zlatavá sýrová vajíčka
200 g taveného sýra, sůl, 2 vejce,
300 g polohrubé mouky, 1/2 lžičky
prášku do pečiva, mletý kmín,
trochu mléka, tuk na smažení, nastrouhaný sýr na posypání (výborný je ementál).
Tavený sýr se solí utřeme do
pěny. Přidáme vejce, prosátou mouku smíchanou s práškem do pečiva
a kmín. Podle potřeby přidáme
mléko. Vypracujeme vláčné těsto,
ze kterého vyválíme silnější plát.
Formičkou vykrajujeme vajíčka,
která smažíme v rozehřátém tuku.
Odložíme je na papírový ubrousek,
který odsaje přebytečný tuk, a posypeme nastrouhaným sýrem.
Velikonoční stranu připravili: Michaela Lehnertová, Stanislav Král

