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Jednadvacet milionů
z evropských fondů
Půl roku čekalo město na vyhodnocení programů Phare, kde usilovalo
o dotace v celkové výši 25 milionů
Kč. Žádosti byly zpracovány na pět
investičních akcí. Šlo o opravy základní školy v Hornické ulici, rekonstrukci
přístupové komunikace k Technologickému parku Chomutov v Cihlářské
ulici (bývalá ZŠ), spojení průmyslové
zóny s okolními komunikacemi v Raisově ulici, rozšíření komunikací a parkoviště u zooparku a opravy jižního
břehu Kamencového jezera.
„Byli jsme úspěšní ve čtyřech
případech, neuspěl pouze poslední záměr,“ řekla k tomu Alexandra
Zdeňková, projektový manažer města. „Ty ostatní se budou realizovat
v průběhu tohoto a příštího roku.“
Jak dodala, dotace v celkovém objemu 21 milionů korun činí tři čtvrtiny
celkových nákladů. Zbylých 25 procent zainvestuje město Chomutov ze
svého rozpočtu.
(lm)

Bezdomovci a ředitelství pod jednou střechou
Slavnostní
přestřižení
pásky
má za sebou Sociální centrum na
Písečné, v němž bude sídlit ředitelství Městského ústavu sociálních
služeb v Chomutově a zároveň jeho
klienti.
Malé slavnosti začátkem února
se zúčastnilo několik desítek hostů.
Za „domácí“ to byli především starostka Chomutova Ivana Řápková,
místostarostové Jan Řehák a Rudolf
Kozák a
chomutovský poslanec
Jaroslav Krákora, který coby lékař
s ústavem stále spolupracuje. Každá
z těchto osobností pronesla stručný
proslov, v němž zhodnotila přínos

nového zařízení ze svého pohledu.
Jejich slova doplnila Anna Horká,
vedoucí odboru sociálních věcí
z krajského úřadu Ústeckého kraje,
a pak už se chopila roli hostitelky
Alena Tölgová. Poté, co návštěvníky
přivítala, provedla je nově upraveným objektem, který čeká už jen na
nastěhování nábytku. A samozřejmě
svých obyvatel.
„Vznik tohoto centra souvisí
v celkovou rekonstrukcí MÚSSu,
chtěli jsme některé naše služby, rozmístěné po celém městě, sestěhovat
do jednoho místa, protože některé
objekty opouštíme. Také jsme chtěli

Krátkodobé závazky
nemocnice se snížily
Ředitel Nemocnice Chomutov Milan
Burša seznámil chomutovské zastupitele s hodnocením vývoje nemocnice
za rok 2004. Z jeho zprávy vyplývá,
že organizace dosáhla provozního
hospodářského výsledku 16,1 milionu
korun. Roční plán pro rok 2004 přitom počítal s částkou 10,4 milionu,
takže došlo ke zvýšení o 5,6 milionu
korun. „Hlavním důvodem dosaženého vyššího provozního výsledku je
nadále nižší čerpání nákladů,“ komentuje čísla Burša. (Pokračování na st. 2)

Pásku pro slavnostní přestřižení přidrželi starostce místostarosta Rudolf
Kozák (vpravo) a radní Jindřich Stádník. Přihlíží ředitelka MÚSS Tölgová.

Na problémových sídlištích posílí kamerový systém
Už devětkrát se Chomutov zapojil do Komplexního součinnostního
programu prevence kriminality
na místní úrovni. Na přidělených
dotacích získal více než 10 a půl
milionu korun.
Nový program prevence kriminality má název Partnerství. Jeho cílem je pomoc při realizaci projektů,
které mohou snížit trestnou činnost a zvýšit bezpečnost ve městě.
Město Chomutov zažádalo v rámci
tohoto projektu o dotaci ve výši
1 502 602,- Kč z celkových nákladů 1 669 558,-Kč na vybudování
nových
kamerových
stanovišť.

Zřejmě proto, že je centrum města a jeho okolí střeženo bezpečnostním kamerovým systémem,
přesunula se závažná trestná činnost především na sídliště Písečná
a Kamenná. Sídliště svým anonymním prostředím jakoby některé výtečníky ke krádežím a vandalizmu
přímo vybízela. „I v případě, že
dotace nebude městu Chomutov
přiznána, budou zbudovány dva
nové body kamerového systému,
právě na sídlištích Kamenná a Písečná,“ řekla Iva Baťková, manažer
prevence kriminality z Městské
policie Chomutov.
(ji)

zřídit služby nové,“ vysvětluje
A. Tölgová. „Do našich plánů
skvěle zapadlo, když paní starostka přišla s nabídkou tohoto
objektu. Sloužil jako doupě
pochybným existencím, byl zdevastovaný a další zimu by prý
už nepřežil.“ Město tedy objekt
nákladem téměř pěti milionů korun zrekonstruovalo a zřídilo zde
komplex krizového bydlení.
A tak zde je útočiště pro 12 bezdomovců, pět pokojů pro matky
s dětmi, pět pokojů pro seniory
v tísni, integrované navrátilce
z výkonu trestu či bydlení pro
ty, kteří opustí dětský domov.
„Rovněž tu máme pohotovostní
místnost pro účely sociálně právní ochrany dětí, nabízíme i službu
nočního hlídání dětí,“ zakončuje
výčet ředitelka Tölgová s tím, že
tato koncentrace není příliš obvyklá, že se však rozhodli jít touto cestou nejen z ekonomických
důvodů, ale i proto, že umožňuje
intenzivnější sociální práci s klienty. „I prostředí vychovává, myslím,
že tito lidé se budou chovat lépe
v čistém novém prostředí než ve
špeluňce plné odpadků. Je to také
otázka lidské důstojnosti.“ A jak se
srovnají bezdomovci s matkami
s dětmi, případně senioři s mladými lidmi na prahu dospělosti?
„Každá skupina bude mít své uzavřené patro, navíc bude v objektu
k dispozici nepřetržitá služba na
recepci,“ vyvrací závěrem námitky
Alena Tölgová. „Samozřejmostí je
také respektování našich pravidel,
kdo se s nimi neztotožní, s tím se
rozejdeme.“
(lm)

Vážení
spoluobčané, jsem
ráda, že díky
rozumnému
hospodaření se
nám každoročně daří vyčlenit
v
městském
rozpočtu
poměrně
dost
prostředků na investice. Stejně je
tomu i v letošním roce, kdy máme
naplánováno proinvestovat nejméně
sto dvacet milionů korun. Z toho
je skoro devadesát milionů našich
vlastních prostředků a o zbytek
žádáme z jiných zdrojů. Byla bych
ráda, kdyby se nám podařilo převést
z loňského roku státní dotaci, která
by nám umožnila dobudovat kuchyň
a jídelnu v domě s pečovatelskou
službou Merkur. Naši senioři by si
to určitě zasloužili. Jako každý rok
se chceme i letos věnovat dětským
hřištím, péči o historické památky
nebo třeba opravám a budování
chodníků, parkovišť či veřejného
osvětlení. I díky upozorněním občanů jsme mohli naplánovat opravy
komunikací a chodníků tam, kde
je to nejvíce potřeba. Hodláme na
tyto akce vynaložit bezmála padesát
milionů, ale pořád to nebude dost.
Aby se po našich chodnících dobře
a bezpečně chodilo, budeme do
nich muset ještě několik let vkládat
spousty peněz. Kromě toho se nám
letos snad podaří zrekonstruovat
i několik městských fontán, nakoupit
piána do „lidušky“ či vystavět výtah
pro děti - vozíčkáře ve školce v Palachově ulici. Musíme taky pracovat
na dokončení regenerace Březenecké,
budovat cyklostezky, vytvořit nové
značení ulic, opravit dvě základní
školy... Je toho opravdu hodně, co
bychom chtěli letos dokázat. Držte
nám palce, ať se nám to všechno
podaří!
Vaše Ivana Řápková

Začala těžba lesa
Minulý týden začala nad Chomutovem mýtní úmyslná těžba. Týká
se lesního porostu, který se rozkládá
nad Chomutovem směrem na Blatno,
nalevo nad zahrádkářskou kolonií
a trasou plynovodu. Les, který je ve
vlastnictví Lesů ČR a obhospodařuje
ho Lesní správa Klášterec nad Ohří,
je starý 113 let a dosáhl mýtní zralosti. Asi 50 metrů od silnice jsou
barevně - červenými tečkami - označeny stromy, které budou těženy.
(Pokračování na st. 2)

Příští CHN vycházejí

2. března 2005
www.chomutov-mesto.cz

Optimalizace: Vznikne centrum speciálního školství
Na základě rozhodnutí chomutovského městského zastupitelstva
dojde od příštího školního roku ke
sloučení obou zvláštních škol ve
městě v budově v ulici 17. listopadu.
Dojde tak nejen k úspoře finančních
prostředků, které budou moci být
použity na zlepšení stavu a vybavení zbývajících škol, ale rovněž
bude moci být vybudováno jakési
centrum, kde se budou soustřeďovat
speciální pedagogové a děti s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími
potřebami. Lepší péči o tyto děti by
mělo prospět i zřízení místa školního psychologa, který bude moci řešit
nejrůznější problémy přímo ve škole.
Pro děti ze zvláštní školy v Husově
ulici bude stěhování možná nepříjemnou změnou, kterou bude muset
překonat vedení školy ve spolupráci
s městským úřadem, městskou policií a různými občanskými sdruženími, s nimiž i dnes spolupracuje. Přestěhování možná přinese i některé
další problémy, ale na druhou stranu
dojde k lepšímu využití velké školní
budovy na Březenecké i ke zlepšení možností rozvoje mimoškolních
aktivit žáků zvláštní školy. Budova
zvláštní školy v Husově ulici bude
moci být pronajata či prodána, ale
ještě předtím od ní bude stavebně
oddělena tělocvična, která bude při-

pojena k základní škole v Hornické
ulici, čímž se také zlepší její možnosti rozvíjet program sportovních
tříd. Věřím tedy, že rozhodnutí spojit obě zvláštní školy přinese i přes
možné počáteční potíže spíše klady
pro žáky našeho města. Je to dobré
rozhodnutí. I přesto však vzhledem

ke stále se snižujícímu počtu dětí
v našem městě budeme možná
v budoucnu stát znovu před problémem, jak snižovat provozní náklady
našich škol a možná i před otázkou
rušení či spojování škol.
Pavel Markvart, předseda Komise
pro výchovu a vzdělávání

Třídenní masopust vyvrcholil v úterý před Popeleční středou průvodem
masek a muzikantů městem. Vlevo chůdař Zdeněk Březina před kostelem
sv. Ignáce, vpravo čert Martin Burian, jehož plivání ohně obdivovali i obyvatelé Klostermannovy ulice. Další informace na straně 5.
(foto: sk)

ZPRAVODAJSTVÍ

CHN středa 16. 2. 2005

Na pobřeží moře jsem pořádně vymrzla

Rekonstrukce chodníků a veřejných ploch u Flóry

strana 2

Starostka Ivana Řápková navštívila
koncem ledna italské město Arenzano. Její cesta předznamenává navázání partnerských vztahů s touto
obcí, ležící v Ligurii, kraji na severu
Itálie. O své dojmy se podělila v následujícím rozhovoru.
Jaké je Arenzano?
Je to malebné městečko na pobřeží Ligurského moře s asi dvanácti
tisíci obyvateli, jejichž počet se přes
léto zdvojnásobí. Nedaleko od něj na
východ leží jeden z nejvýznamnějších italských přístavů Janov, a na
západ - to je řada měst, městeček a
letovisek. Arenzano vlastně leží na
počátku známé italské Riviéry.
Jak se Vám u moře líbilo?
I když je to Riviéra, hlavní dojem, který jsem si odtud odvezla,
byl pocit stálé zimy. Je to zvláštní,
stojíte za oknem, koukáte na palmy
a moře, ale vylezete ven, a pustí se
do vás mráz. Mí hostitelé sami říkali, že na takový chlad nejsou zvyklí,
a s úsměvem tvrdili, že tu zimu jsem
jim přivezla já ze severu.
Jací byli Vaši hostitelé?
Řekla bych, že dojem, který máme
o Italech jaksi zažitý, je vcelku odpovídající. Nedělají si příliš starosti
s dochvilností. Večeře, která měla být
v osm, byla prostě v devět – no problemo. Vezla jsem s sebou jako dárek hodinky se znakem Chomutova,

tu možnost na odboru rozvoje
a investic města (Ing. Petříková, tel.
474 637 427) nebo na odboru dopravy a správních činností (p. Rybář,
tel. 474 637 285). S dokumentací je
možné se seznámit v termínu od
21. 2. do 7. 3. 2005 v pondělí a ve
středu nebo po telefonické domluvě
i v ostatních dnech.
(r)

Zvelebování města pokračuje i letos

Starostka Ivana Řápková si listuje knihou o Ligurii, kterou ji italští hostitelé věnovali. V ní nechybí ani fotografie Arenzana.
(foto: lm)
když jsem jim je potom předávala,
vyznělo to poněkud symbolicky. Celkově ale byli mí hostitelé velmi milí
a pozorní. Měla jsem pocit, že z mé
návštěvy i chystaného partnerství
mají upřímnou radost. Jsou výřeční,

spontánní, temperamentní – prostě
Italové.
Umíte italsky?
Neumím, ale hodlám si pořídit
učebnici pro samouky. Italština má
spoustu slov, která přešla z latiny
i do jiných jazyků, takže jim člověk
rozumí. A gramatika prý není složitá. Samozřejmě nepředpokládám, že
se naučím plynně, ale alespoň základy bych ráda zvládla, už jen ze
zdvořilosti, až naši budoucí partneři
zavítají k nám.
Jsou zvyklí na moře, slunce, pláže... Myslíte, že se jim u nás bude
líbit?
Nevím, proč by nemělo. I my se
přece máme čím pochlubit. Například
Kamencovým jezerem nebo zooparkem, ale je u nás spousta dalších
zajímavých míst. Myslím, že každý
by měl mít jistý pocit sounáležitosti
ke svému domovu, a proč to neříct
– i hrdosti. Jsem tu doma, tak přece
se nebudu stydět pozvat si přátele
na návštěvu. A pak, partnerství spočívá hlavně ve vztazích mezi lidmi,
a pokud si budeme rozumět… když
jste s přáteli, líbí se vám všude.
A nemusíte být právě na Riviéře. (lm)

Začala těžba lesa
Speciální základní školu při nemocnici obdarovali Hlaváčkovi z Chomutova. Dětskému lůžkovému oddělení věnovali oblečení, dětské hry, hračky
a plyšová zvířátka. „Kde je několik malých dětí v rodině, je určitě málo
času na přemýšlení nad tím, komu udělat radost,“ uvedla k daru ředitelka
školy Hana Koziolová. „V rodině Hlaváčkových mají malá čtyřčata a práce
je u nich tedy jistě plno. O to víc si vážíme darů, které nemocným dětem tato rodina věnovala. Jejich dárky zpříjemní našim pacientům pobyt
v nemocnici. Za to jim patří naše poděkování.“ K ukrácení dlouhé chvíle
v nemocnici slouží dárky Hlaváčkových dětem, které se na oddělení střídají.
V první polovině února si tu hráli například Tomáš Hasík (vlevo), Markéta
Vojtěchová, Tomáš Vojtíšek a Michaela Durcová (vpravo). (text a foto: lm)

Co zaznělo na setkání s občany ...
Pan Žižka si postěžoval, že lidé
v jejich domě stále něco bourají.
Zajímá ho, zda platí starý domovní
řád a na co je zapotřebí stavební
povolení.
Domovní řády jsou věcí každého majitele domů, každé Sdružení
vlastníků jednotek si tedy může
schválit svůj domovní řád. Provádění stavebních úprav v domě se
řídí Stavebním zákonem, zákonem
o vlastnictví bytů a ustanoveními
stanov. Je důležité, aby nájemníci
měli stanovy kdykoli k dispozici
a mohli na schůzích na případné
úpravy v domě ihned reagovat.
Stavební povolení vyžadují: úpravy a zvětšení bytových jader, zasklívání lodžií, práce, při kterých
dochází k zásahům do nosných
konstrukcí, výměna oken, u kterých
se mění rozměr a vzhled.
Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují: úpravy jader při zachování
původního rozměru, osazení prosklených balkónových stěn (zároveň je nutné stanovisko společenství vlastníků či majitele objektu),
zateplení objektů.
Ohlášení není nutné: při výměnách oken se stejným vzhledem
a rozměrem, při vnitřních udržo-

Město Chomutov připravuje rekonstrukci chodníků a veřejných ploch
kolem obchodního centra Flóra na
sídlišti Písečná. Za tímto účelem
bude požádáno na Odboru dopravy
a správních činností o stavební povolení na tuto stavbu. Občané, kteří
mají zájem o návrh úprav, případně
o nahlédnutí do dokumentace, mají

vacích pracích (obklady na stěnách
a pokládka podlah) a výměně předmětů.
(mile)

pokračovat obnova sídlišť, dětských
hřišť, chodníků a budov základních
škol. Další dobrou zprávou pro obyvatele sídlišť je úprava stávající komunikace na sídlišti Kamenná, Zahradní
a Písečná. Jejím cílem je zklidnění
dopravy zrušením jízdního profilu
a vytvoření parkovacích míst podél
komunikace. Rekonstrukcí stávajícího
parku u okresního soudu v rozsahu
pěších cest, zeleně a zřízení fontány
se rozšíří oddychová zóna v centru
města. Ke zlepšení orientace ve městě budou označeny ulice směrovými
tabulemi. To je samozřejmě jen malý
výčet plánovaných investičních akcí
na letošní rok.
(ji)

Zásady prodeje bytů doznaly
od února několika změn
Úspěšným prodejem bytů se městu daří snižovat své pohledávky.
Prioritou v této oblasti je prodej bytů
s nájemníkem v domech SVJ. „Dlužník
nám neplatí, ale my za něj do fondu
SVJ platit musíme. Potom nám narůstají pohledávky a na účtu doplňkové
činnosti chybí peníze pro ostatní,
řádně platící občany,“ vysvětlil místostarosta Rudolf Kozák, co radnici
k tomuto postupu vede.
Vedení města se ale setkává s taktizováním mnohých zájemců, kteří
při prodeji bytů obálkovou metodou
třetím osobám podávají nabídky na
všechny zveřejněné byty a potom akceptují jen mizivé procento. To je jeden z důvodů, které vedly zastupitele
ke schválení změn Zásad prodeje bytových jednotek. Každy zájemce o nabízený byt nyní zaplatí před podáním
nabídky kauci ve výši 10% z nabízené
ceny, nejméně však 3 500 Kč. Když se

později rozhodne od nabídky odstoupit, propadne záloha městu. „Pro toho,
kdo má o byt skutečný zájem, nemá
tato změna žádný význam. Ale kdo
chce jen spekulovat, může o peníze
přijít,“ prohlásil R. Kozák.
Další změnou je, že od února se
prodávají byty s nájemníkem třetím
osobám jen v případě, že na nájemném je dluh větší než deset tisíc
korun. Nájemníci, kteří městu dluží
méně, budou v nejbližších měsících
osloveni s nabídkou možnosti odkoupení svého bytu do osobního vlastnictví po uhrazení dluhu. Rovněž budou
vyzváni, aby přistoupili na změnu
výše nájemného tak, aby byla shodná
s platbou do fondu oprav Společenství
vlastníků jednotek, jakou hradí ti, kteří si byt od města koupili. Pokud na
tuto úpravu nájemného nepřistoupí,
bude jejich byt nabídnut k odprodeji
(ji)
třetím osobám.

(Dokončení ze str. 1)
V uvedeném lesním porostu se
nachází borovice černá, borovice
lesní a dub. Jak uvedla Ludmila
Rusňáková, vedoucí odboru životního prostředí chomutovského
městského úřadu, těžba se bude
týkat jen borovic, duby budou
využity jako podpůrné dřeviny
pro nově vysázené sazenice lesních dřevin. Po smýcení vznikne
holina o výměře asi 0,6 hektaru. Těžba bude provedena ještě
v únoru. „Považujeme za důležité
informovat o tom veřejnost, aby
nevznikly zbytečné dohady, že jde
o nějakou nelegální činnost,“ dodala
L. Rusňáková. „Těžba bude probíhat
v únoru, jestli zasáhne i do března, nelze zatím přesně říct. Záležet
bude pochopitelně na počasí.“ (lm)

Krátkodobé závazky nemocnice se snížily
(Dokončení ze str. 1)
Celkový hospodářský výsledek
očištěný o položky neovlivňující běžné hospodaření (odpisy, dotace, výnosy a náklady z minulosti) činí 8,235
milionu korun, zatímco o rok dříve to
bylo -31,311 milionů korun.
Ředitel Burša rovněž zdůraznil,
že se podařilo snížit objem krátkodobých závazků o téměř 14 milionů korun. Dlouhodobé závazky se
navýšily, ovšem jejich největší část
padá na vrub investic, které jsou
pro další fungování nemocnice nezbytné. „Přestože ekonomická situace
nemocnice dlouhodobě není příznivá,
v rámci možností jsme dosáhli zlepšení a považuji za významné, že i v této
situaci se nám podařilo pokračovat
právě v investicích,“ dodal M. Burša
a na závěr uvedl další čísla, vztahující
se k této oblasti. V roce 2004 bylo
účetně pořízen dlouhodobý majetek
v hodnotě 53,8 milionu korun, z toho
největší hodnotu vykazuje nákup RTG
simulátoru včetně stavebních úprav
(25,3 milionu). Dále byly pořízeny

Vedení města naplňuje své programové prohlášení. Na prvním místě
jsou při rozdělování peněz investiční
akce. Minulý rok se dočkaly změny
k lepšímu chodníky, domy, dětská
hřiště, cyklostezky i městská zeleň.
Na svém prvním letošním zasedání
zastupitelstvo města schválilo návrh
investičních akcí na rok 2005 a dalo
tak zelenou realizaci několika desítkám projektů.
„ Snažili jsme se při sestavování
investičního programu postihnout
všechny oblasti života ve městě a nezvelebovat jen centrum, ale zkvalitnit
život občanům i na sídlištích,“ řekl
místostarosta Jan Řehák. Bude tak

ultrazvukový přístroj za 1,6 milionu,
mamograf za 1,9 milionu, narkotizační přístroj za 2,5 milionu, ultrazvukový přístroj za 1,4 milionu a sanita za
(lm)
900 000 korun.

Kurz studené kuchyně absolvovalo minulý týden dvacet studentů
3. a 4. ročníku Soukromé střední odborné škole specializační. Znalosti nad
rámec školních osnov jim předával Mistr kuchař Vladimír Picka z Pelhřimova. Kurz vyvrcholil závěrečným rautem, na který si jeho účastníci mohli
pozvat hosty. Ti byli podle učitelky odborných předmětů Dáši Soukupové
s úrovní tabule, která byla odrazem a zhodnocením znalostí studentů získaných ve čtyřdenním kurzu, spokojeni. Na snímku při přípravě pokrmů
Jana Věříšová a Vladimír Větrovec.
(text a foto: lm)

Nezapomeňte na výměnu občanského průkazu
Během letošního roku si bude
muset řada lidí vyměnit dosavadní
občanský průkaz za nový. Oproti
starým dokladům budou mít nové
podobu zelené karty, která bude
opatřena takzvaně strojově čitelnou
zónou a digitálním zpracováním
fotografie občana a jeho podpisu.
Strojově čitelný kód podle odborníků
urychlí odbavování na hranicích při
vycestování do zemí EU. „Do listopadu 2008 si budou muset tento typ
průkazu totožnosti vyměnit všichni
občané, kteří mají občanské průkazy
bez strojově čitelných údajů. Definitivně tak zmizí šest typů různých
občanek, které byly vydávány během
devadesátých let. Sjednotí se tím

všechny občanské průkazy v České
republice,“ vyjádřila se vedoucí oddělení správních činností Věra Krupičková. O nový občanský průkaz si
občan musí požádat na příslušném
oddělení ve vestibulu městského úřadu v Chomutově na Zborovské ulici
nebo na městském úřadě v Jirkově
nejpozději do 30. listopadu 2005.
Výměna občanských průkazů bude
bezplatná a potrvá zhruba měsíc. Při
vyřizování nového dokladu je nutné předložit starý občanský průkaz
a jednu fotografii, pokud nenastala
žádná změna. Žádost o vydání nového
občanskéhoprůkazu se předkládá na
originálním tiskopisu, který je volně
k dispozici na příslušném úřadu.

Jak uvedla Věra Krupičková, do
konce letošního roku je nutné vyměnit občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů – to znamená ty,
které byly vydány do 30. 4. 1993, do
31. 12. 1993 a do 31. 12. 1994. Občan
předloží žádost o vydání nového
průkazu nejpozději do 30. listopadu
2005. Občanské průkazy vydávané
od 1. července 2000 již mají strojově
čitelné údaje a platí do skončení doby
(mile)
platnosti v nich vyznačené.
Příští setkání s občany se uskuteční 24. února od 16.00 hodin
v zasedací místnosti č. 101 městského úřadu na Zborovské ulici.

