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Pane ministře, nejsme
předválečné Mukačevo!
Starostka
Chomutova
Ivana
Řápková se rozhodla zareagovat
na některá opatření, jež přijal
ministr spravedlnosti Pavel Němec. Napsala mu dopis, v němž
upozorňuje na to, že jeho kroky
vyvolávají velmi negativní ohlasy. Rozhodnutí potrestat soudce,
který podle ministrova mínění
pochybí, přeložením k chomutovskému okresnímu soudu, považuje
za velmi nešťastné a neuctivé jak
vůči soudcům, kteří tu působí, tak
vůči všem lidem, kteří tu žijí.
(Pokračování na str. 2)

Z Chomutova do Evropy, z Evropy do Chomutova
Město Chomutov se zapojí do
zajímavého celoevropského projektu
nazvaného Arcimboldo Touch of
Pennello. Projekt vznikl z iniciativy
italského podnikatele a milovníka
umění Claudia Melotta, bude mít své
centrum v Chomutově. Melotto, který
má své obchodní aktivity v různých
evropských zemí včetně naší republiky, zde hodlá založit Alchymistické mezinárodní centrum věnované Rudolfu II. „Jde nám o vytvoření
evropského centra, kde by mladí lidé
z celé Evropské unie mohli vést dialog, na jehož základě by vznikala ojedinělá kulturní díla. Naším záměrem
je ve spolupráci s představiteli města

vytvořit program, který bude inspirující pro všechny zúčastněné. Především
se naše budoucí plány vztahují k organizování konferencí, výstav, udílení
stipendií a realizací poznávacích cest“,
řekl o projektu Claudio Melotto.
První akce se uskuteční již 9. dubna 2005 na náměstí 1. máje, kdy se tu
sejde chomutovská mládež a studenti
z celého kraje. V rámci jejich prvního organizovaného setkání proběhne
slavnostní program mezinárodního
formátu: velkoplošná videoprojekce,
hudební program na ozvučeném náměstí, nad kterým budou umístěny
2 balóny. Dojde také na vystoupení
známých DJ´s, hudební program

proběhne divadle. Každý příchozí
dostane pravou italskou pizzu
a tričko se symbolem projektu.
Ital, který se netají svým obdivem k našemu skladateli Antonínu
Dvořákovi, chystá další zajímavé
projekty, například studentský
umělecký workshop, v jehož rámci tu budou přes léto pracovat
přes dvě desítky mladých lidí,
každý z jiné země, na nastudování divadelního představení.
S ním pak z Chomutova vyrazí
do svých zemí. „Cílem tohoto
projektu je odstranění územních
a kulturních hranic oslavou umění ve všech jeho formách,“ doplnil Claudio Melotto.
V následujícím období vznikne
v Chomutově Multimediální centrum pro místní občany, studenty
a všechny návštěvníky města.
Jeho programy budou zaměřeny
na ekologii a studium zvířecí
farmy v zooparku, výměnné pobyty na poli tradičních řemesel
a folklóru, umění výtvarném
i divadelním. Zvláštní pozornost
bude věnována sportu, protože
město podle italských partnerů
disponuje všemi strukturami tohoto sektoru. Dojde i na předávání
zkušeností z oblasti gastronomie
a realizaci dalších nápadů, které
italský příznivec města Chomutova
jako by sypal z rukávu. „Iniciativu
pana Melotta pochopitelně vítáme,
rádi mu poskytneme v rámci našich možností podpory, jakou pro
realizaci svých záměrů v našem
městě potřebovat,“ dodala k nově
se rýsující spolupráci, zahrnující
řadu dalších zajímavých projektů,
starostka Chomutova Ivana Řápková.
(lm)

Milí
spoluobčané, velikonoční
svátky,
které
právě
prožíváme, mě
přivedly k přemýšlení o jedné
dávné
velikonoční události.
Tehdy v Jeruzalémě Ježíš z Nazaretu v předvečer židovského svátku Pesah umyl
svým učedníkům nohy. Chtěl tak
zajisté projevit svou pokoru a také
přesvědčení, že mezi ním a jeho
přáteli panuje rovnost. Toto úctyhodné gesto je současně jedním
z velikonočních poselství, které
k nám skrze staletí promlouvá
i dnes. Tím samozřejmě nemyslím,
že bychom všichni museli mýt
svým blízkým nohy. Jedná se spíš
o to, abychom si uvědomili starou
pravdu - že lidské bytosti jsou si
všechny ve své podstatě rovné. Jistě, někdo je bohatší a někdo chudší,
někdo zdravý a jiný nemocný, někdo vzdělaný a druhý bez vzdělání.
Ale žádný z těchto rozdílů by neměl
být důvodem, aby se jeden vyvyšoval nad druhého, aby měl více práv
či automatický nárok na výhody.
Lidé by si měli jeden druhého vážit
a mít k sobě úctu. Poslední dobou
se v tisku i jinde rozmohlo označení „obyčejní lidé“ jako protiklad
k lidem, jejichž společenské nebo
politické postavení je jiné. Jakoby
se chtělo naznačit, že v naší společnosti jsme na jedné straně MY a na
druhé straně ONI. Jakoby se chtělo
říct, že náš svět je rozdělen hranicí,
kterou prý budujeme my politici.
S tím nemohu souhlasit. Mám stejná práva a povinnosti jako kdokoliv
z vás a každý člověk je pro mě důležitý.
Požehnané Velikonoce
vám přeje vaše Ivana Řápková

Dva noví strážníci
Městská policie přijala do svých
řad dva nové strážníky. Muži ve věku
23 a 24 let prošli úspěšně závěrečnými zkouškami před komisí ministerstva vnitra. Jak uvedl tiskový pracovník Vladimír Valenta, zkouškám
předcházela dvouměsíční intenzivní
příprava ve školicím středisku. Strážníci museli rovněž zvládnout psychotesty a náročné fyzické testy. O práci
u městské policie, která má v současné době 67 zaměstnanců včetně obsluhy kamerového systému, je podle
Valenty stále větší zájem.
(mile)

Přestupky meziročně vzrostly o pětatřicet procent
Celkem sto dvaaosmdesátkrát zasedla v loňském roce komise, která
má na starost projednání obecných
přestupků města Chomutova. Některé delikty musela dokonce řešit
opakovaně. Projednala celkem 1 758
přestupků, z nichž se nepodařilo do
konce roku pravomocně uzavřít 260
skutků. Na 88 projednaných skutcích
měli svůj podíl mladiství. To je podle statistických údajů o dva prohřešky mládeže méně než v předchozím
roce. V celkovém součtu však počet
přestupků meziročně vzrostl o 35

procent. Minimální počet přestupků
se loni vyřešil smírem, v 71 případech bylo uloženo napomenutí, ve
492 případech pokuta v celkové výši
392 000 korun. Spolu s pořádkovými pokutami a náklady na řízení se
částka vyšplhala na 674 800 korun,
což je průměrná investice 1 372 korun za jeden delikt.
Přestupky proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití
apod. projednává komise již dva
roky na základě uzavřených veřejnoprávních smluv se 16 okolními

obcemi, jako jsou například Spořice,
Blatno, Droužkovice, Černovice, Údlice a jiné obce. Další přestupky, které
dříve projednával okresní úřad, Chomutov nyní řeší ve všech 24 spádových obcích. Sem patří například
přestupky na ochranu zvířat proti
týrání, o ochraně přírody a krajiny
či dodržování lesního zákona.
(Pokračování na str. 2)

Příští CHN vycházejí

6. dubna 2005
www.chomutov-mesto.cz
Město
Chomutov
děkuje
generálním partnerům Reprezentačního plesu města Chomutova a všem, kteří přispěli
finančními i věcnými cenami.

Dárek pro čtenáře
Město Chomutov připravilo ve spolupráci s Podkrušnohorským zooparkem dárek pro čtenáře Chomutovských novin - kupon s patnáctiprocentní slevou pro dvě dospělé
osoby do zooparku. Stačí jen
vystřihnout kupon na první straně
novin a předložit jej při vstupu do
zařízení. Slevový kupon platí od
1. do 10. dubna.

Velikonoční výstavou v prostorách Rytířského sálu na chomutovské radnici
přivítaly děti ze zdejších mateřinek příchod jara. Písničky dětí z mateřské
školy Abeceda, ale i překrásně zdobená vajíčka nadchly i přítomnou starostku Ivanu Řápkovou (na snímku), místostarostu Jana Řeháka i ostatní
zaměstnance městského úřadu.
(text a foto: mile)
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Pane ministře, nejsme předválečné Mukačevo!
(Dokončení ze str. 1)
„Náš region byl totalitním režimem po desetiletí devastován
a vykořisťován,“ uvedla dále
starostka. „Důsledky této politiky jsou patrné dodnes.“ Jak
I. Řápková konstatuje dále, ani
v dnešní době nedostává náš region v dostatečné míře to, co potřebuje, aby se zařadil mezi ostatní,
v nichž je životní prostředí méně
poškozené a míra nezaměstnanosti únosnější. „Přesto se lidé, kteří
na Chomutovsku žijí, snaží svou
každodenní prací svůj domov
a kout země, v němž žijeme, zvelebovat, vytvářet si pocit sounáležitosti i hrdosti ke svému městu,
ke svému kraji. Politická gesta,
mezi něž patří i Vaše rozhodnutí,
toto jejich úsilí znevažují.“
Když za první republiky bývali problémoví pracovníci státní
správy za trest překládáni na
zaostalou Zakarpatskou Ukrajinu,
bylo to personální opatření poplatné své době a skutečné zaostalosti této části Československé
republiky. „Jenže Chomutov není
žádné předválečné Mukačevo či
Užhorod! Navíc je poněkud jiná
doba a také tu žijí jiní lidé: sebevědomí, emancipovaní občané.

A právě jako statutární zástupce
těchto občanů se na Vás obracím,
abych tlumočila jejich nespokojenost s Vaším ne příliš šťastným
opatřením,“ to jsou závěrečná
slova dopisu starostky Řápkové,
který adresovala ministrovi spravedlnosti.
(lm)

V novém závodě najde práci sedmdesát lidí

Deratizace v centru města
V centru města a na sídlišti
Zadní Vinohrady se bude až do
konce dubna provádět deratizace.
Krajská hygienická stanice tak rozhodla na podnět města. „Návnady
na hlodavce se budou pokládat
v kanalizačních sítích a ve sklepních prostorách domů. Doporučujeme proto občanům, aby více
dohlíželi na děti a psy v blízkosti
pokládek. V případě pozření návnady je nutné ihned vyhledat
lékaře a veterináře,“ informovala
Ilona Spoustová z odboru správy
majetku města. Město jako koordinátor akce rovněž upozorňuje
správce a majitele objektů v těchto
lokalitách, že ze zákona o ochraně veřejného zdraví jim vyplývá
povinnost provést deratizaci ve
svých objektech.
(mile)

Symbolickým výkopem na dvouhektarovém pozemku vedle firmy Busch
Helmets zahájili stavbu nové továrny majitelé firmy Nail factory Europe a
starostka města Ivana Řápková.
(foto: mile)
Nový závod na kompletaci prodejních balíčků umělých nehtů začala
minulý týden stavět v průmyslové
zóně Severní pole firma Nail factory
Europe, která je dceřinnou společ-

Přestupky meziročně vzrostly o pětatřicet procent
(Dokončení ze str. 1)
Z celkového počtu přestupků jich
byla takřka polovina spáchána na
majetku. Jedná se zejména o úmyslnou škodu na cizím majetku, krádeže, zpronevěru, podvody či zničení
a poškození věci.
Ve 490 případech se jednalo
o přestupek proti občanskému soužití, kdy musela komise řešit urážky
na cti, nedbalost ublížení na zdraví
nebo úmyslné narušování občanské-

ho soužití vyhrožováním újmou na
zdraví nebo drobným ublížením na
zdraví. „Zabývali jsme se ve třiadevadesáti případech přestupky proti
veřejnému pořádku a takřka stejným
počtem záškoláctví. V jednačtyřiceti
případech lidé porušili obecně závaznou vyhlášku města. Dále jsme řešili
například jízdu motorovými vozidly
po lesní cestě bez povolení, nepovolené kácení dřevin rostoucích mimo les
a týrání zvířat. Těchto přestupků je

Sleva platí dvanáct měsíců
Podkrušnohorský zoopark který
letos slaví 30. výročí založení, připravil dárek pro své návštěvníky.
Do konce března ušetří dospělí
za prohlídku devět korun, děti od
tří do 15 let mají vstupné levnější
o šest korun. Vstupenka pro dospělé
stojí nyní tedy jen 51 korun, pro děti
a mládež 34 korun. Vedení zooparku se rozhodlo zvýhodnit i držitele
permanentek. Sleva platí od začátku
března po dobu 12 měsíců od jejího
zakoupení, dosud byla jejich platnost
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omezena vždy koncem kalendářního
roku. „Lidé, kteří si permanentní vstupenku zakoupili už dříve, o výhodu
nepřijdou. Budou jí moci využít až
do konce února 2006,“ uvedl mluvčí zoo Martin Pilař. Zoopark vznikl
v roce 1975. Rozkládá se na 112 hektarech, expoziční část tvoří zhruba
80 procent této plochy. Zaměstnanci
se starají o 642 zvířat. Velkým lákadlem pro návštěvníky budou zcela
jistě nedávno narozená mláďata oblíbených tuleňů a velbloudů.
(mile)

sice obecně méně, ale jsou o to závažnější,“ uvedla Miroslava Sekerková
z úseku obecných přestupků. Na úseku dopravy se prošetřilo loni celkem
2 288 přestupků, z nichž byla ve 1218
případech uložena pokuta v celkové
výši4 117 600 korun. V průměru se
jedná o 3400 korun za přestupek.
Nejčastější příčinou uložení pokuty
jsou přestupky proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu a alkohol u řidičů. Tyto delikty za poslední
dva roky vzrostly o 7 procent. (mile)
Objednání na odbor dopravních
a správních činností pomocí SMS,
na číslo 736 695 600 zašlete:

od hlp rez / pas hlp rez

ností švýcarské firmy Finger’s. Na
dvouhektarovém pozemku vyroste
za více jak 40 milionů korun závod,
do nějž se budou jednotlivé komponenty dovážet z USA, Číny, Kostariky
a Rakouska. Umělé nehty tu vytřídí
podle tvaru a barevného designu do
balíčků spolu s laky a nehtovou bižu-

Školy neslouží jen místním
Na území Chomutova je 9 základních, 2 zvláštní a 1 pomocná škola
s celkovým počtem 5 290 žáků. Nejedná se jen o zdejší školáky, mezi
nimi je téměř šestina dětí z okolních
obcí. Nejvíce přespolních navštěvuje
specializované školy, které v jejich
obci chybí. Například škola Na Příkopech se zaměřením na výpočetní
techniku má 669 žáků, z nichž 144
je z okolních obcí, škola s rozšířenou
výukou jazyků na sídlišti Zahradní
768, z toho 97 mimochomutovských.
Sportovní školu v Hornické zaměřenou na hokej navštěvuje 512 dětí,
z toho 92 přespolních.

Chomutovští radní doporučili zastupitelům, aby se naše město připojilo
k výzvě obce Horního Jiřetína za zachování ekologických hranic těžby
hnědého uhlí. Podle radních se jedná o boj za limity těžby celého kraje. „Je
to jakýsi morální apel. Těžba by ohrozila existenci dalších obcí Podkrušnohoří, povrchový důl by pak mohl sousedit těsně se zdejší průmyslovou
zónou a rodinnými domy,“ vyjádřila se radní Džamila Stehlíková. Výzvu
už podpořilo na osm desítek měst, které nesouhlasí.
(mile)

Buňky vyřeší nouzové bydlení na Dukelské Poplatky za odpad
Čtyři stavební buňky na bydlení a
jednu se sociálním zařízením chystá
chomutovská radnice zhruba na konci
dubna umístit do lokality Dukelská.
Buňky budou sloužit jako nouzové
bydlení nepřizpůsobivým občanům.
Bydlet tu budou nejen Romové, kterým v nedávné době několikrát ve
zmíněné lokalitě v domě hořelo, ale
i ti, kteří neplatí nájem. Vedení města
se nedávno sešlo s občanským sdružením Novum, které se nabídlo, že
bude na Dukelské dohlížet na pořádek. Romští aktivisté sice dali najevo
svůj nesouhlas s tímto radikálním
řešením ohledně nouzového bydlení,
na druhou stranu však připouští, že
je zapotřebí s radnicí spolupracovat.
„Romské etnikum má své kulturní
odlišnosti. Jedna i druhá strana by
se však měla respektovat. My jsme to
nevzdali, ale dostali jsme se do slepé
uličky. Udělali jsme maximum, teď
je řada na vás,“ prohlásila starostka
a navrhla sdružení, že si může podat
projekt, který by řešil život na Dukelské.
(text a foto: mile)

Žižkovo náměstí se snad dočká zástavby Zastupitelům předložili
Na společenské třípatrové centrum s podzemním parkováním,
byty, kancelářemi a obchůdky by
se mohlo začít měnit na sklonku
letošního roku Žižkovo náměstí.
Město by tak po několika letech
vyřešilo zástavbu této lokality
podél nábřeží Chomutovky. Chomutovským radním a zastupitelům
se letos v lednu představili dva
investoři, kteří jsou ochotní plochu
zastavět za vlastní peníze. Radním
se více zamlouvala firma Huts
Development a jestliže se k jejich

návrhu přikloní tento týden i zastupitelé, prodají se pozemky firmě za
cenu vycházející z cenové mapy
města. Na sklonku roku se může
začít stavět, s dokončením objektu
se počítá za osmadvacet měsíců.
Podle předložené studie by firma do
zvelebení lokality bývalého autobusového nádraží investovala zhruba
dvě stě miliónů korun. Firmu, která
stavěla podobná nákupní střediska
v Praze, Orlové či sousedním Mostě, si chce město zavázat smluvně
k dodržení podmínek.
(mile)

koncepci vzdělávání
Komise pro výchovu a vzdělávání
předložila radním návrh koncepce
vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
ve městě a to až do roku 2010. Tento
týden se s ní seznámili i zastupitelé.
„Koncepce bude odrazovým můstkem pro řadu pozitivních změn
v oblasti vzdělávání a výchovy v našem městě, přičemž by měl být tento
materiál průběžně aktualizován,“
informoval předseda komise a radní
(mile)
Pavel Markvart.

terií a budou vyvážet do celé Evropy.
„Od srpna zahájíme zkušební provoz,
od září najedeme naplno,“ prozradil
spolumajitel firmy Ernst Gubler, který spolu se starostkou města Ivanou
Řápkovou a senátorem Alexandrem
Novákem slavnostně zahájil práce na
stavbě továrny. Práci tu v jednosměnném provozu najde 70 lidí, převážně
žen. „Jedná se o manuální práci, která
nebude vyžadovat žádnou odbornou
kvalifikaci. Nebudou tu stroje ani
výrobní zařízení, jen tepelné svářečky
k zatavení spojů plastových krabiček.
Proto uvažujeme i o tom, že by zde
mohli rovněž pracovat lidé tělesně
postižení. Nyní o tom jednáme s úřadem práce,“ informoval Gubler.
V pěti firmách v zóně Severní pole
pracuje celkem 1 182 lidí, z nichž
675 je Chomutováků. Ostatních více
než pět stovek zaměstnanců, tedy
přes 40 procent, je z okolních obcí,
nejvíce ze sousedního Jirkova. Práci
tu našlo například 264 Jirkováků, 54
lidí z Kadaně, 48 z Klášterce nad Ohří.
„Město Chomutov vynakládá finanční
prostředky, aby přilákalo investory
a snížilo nezaměstnanost, a pak
z toho bez vlastního přičinění profitují i ostatní obce,“ podotkla na toto
téma starostka Chomutova Ivana Řápková. „Lidé zkrátka hledají práci tam,
kde je a u nás je příležitostí přece jen
víc než v okolí. To je normální a tak
to také vnímáme.“
(mile)

do konce března
Jelikož se blíží termín splatnosti
první části poplatku za odpady,
upozorňujeme občany města, že
jej musí uhradit do 31. března.
Ten, kdo poplatek nezaplatí, může
počítat s jeho navýšením až na trojnásobek. „Loni jsme vybrali více jak
dvacet miliónů korun, v částce jsou
zahrnuty i dodatečně vybrané dluhy. Za předchozí tři roky však stále
evidujeme nedoplatky přes osm
milionů korun,“ vyjádřil se ekonom
města Jan Mareš a dodal, že pokud
město nebude ve výběru úspěšné,
předá pohledávky k soudnímu exe(mile)
kutorovi.

„Zajišťujeme výuku také pro děti
z obcí, kde školy nejsou, v tomto
případě se obce podílejí, přesněji řečeno mají podílet, na neinvestičních
nákladech,“ podotkla k těmto údajům
starostka Chomutova Ivana Řápková.
(Pokračování na str. 4)

Drobné úpravy
v jízdních řádech
Na základě průzkumu mezi občany,
kteří cestují městskou hromadnou dopravou, provedl Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova drobné změny
v jízdních řádech. Ty začnou platit
od 1. dubna letošního roku a budou
se týkat čtyř linek. „Většinou se jedná
o posunutí odjezdu autobusu o několik minut dozadu,“ oznámil vedoucí
MHD Pavel Matula. Odjezd ranního
autobusu na lince č. 1 bude posunut
z konečné zastávky v Jirkově o pět
minut, to znamená, že nový odjezd je
v 7.15. Také u linky č. 3 dojde k posunutí odjezdu ze zastávky jezero
na 6.28 a ze zastávky Povodí Ohře
se bude jezdit místo v 16.52 - o osm
minut později. U linky č. 5 byly ze
zastávky u Globusu posunuty dva časové termíny v odpoledních hodinách.
U linky č. 7 bude prodloužen spoj ze zastávky Chomutov - autobusové nádraží
s odjezdem ve 21.43, spoj s odjezdem
ve 22.11 ze zastávky Přečáply nebude
zajíždět na průmyslovou zónu. (mile)
Město Chomutov nabízí u příležitosti oslav 400 let svobodného
královského města tři druhy pamětních mincí - z niklu, bronzu
a staromosazi. Zakoupit si je můžete
v informačním centru za 80 korun.
Niklová mince je vyrobena rovněž
jako klíčenka. Jednu stranu zdobí
městská věž, druhou znak města.

Co zaznělo na setkání s občany...
Paní Věra Ferenčíková z Moravské
ulice vznesla dotaz, zda by nešlo do
zmíněné ulice umístit značku zákazu
vjezdu nákladních automobilů mimo
zásobování, jelikož tu projíždí velké
množství aut. Místostarosta Jan Řehák
potvrdil, že stížností z této lokality je
více. Starostka Ivana Řápková přislíbila, že město požádá o součinnost
Městské policie s Policií ČR, která
prověří oprávněnost stížností.
Pan Patroch z Blatenské ulice si
postěžoval, že na světelné křižovatce
u restaurace Evropa není při odbočování vozidlem na Březeneckou
řidičům dáno upozorňovací znamení,
zda svítí na přechodu pro chodce
panáček na semaforu. Místostarosta
Řehák přislíbil, že technické služby
osloví firmu, která by tu případně
umístila doplňovací zařízení. Podle

slov provozního náměstka služeb
Miroslava Šulty bude záležitost vyřízena během března.
(mile)
Radnice v lednu rozhodla o podpoře jednoho z projektů Nadace ADRA
na pomoc obětem tsunami s tím, že
by mohly následovat další iniciativy,
do nichž by se zapojili i občané
a organizace města. Na to zareagovali chomutovští školáci, ukázalo se
však, že náklady na přepravu toho,
co mezi sebou vybrali, by byly mnohem vyšší než její hodnota sbírky.
Proto ADRA doporučila vybrané věci
věnovat dětem v Bosně. Jak zdůraznila starostka Chomutova Ivana Řápková, o těchto problémech vedení města, když vyzývalo občany k pomoci,
nevědělo. Zatím se přiklání k návrhu
(lm)
ADRY.

