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� aktuality
 4 PArčíK U KNIHOVNY je 

V NOCI UzAVřeNý
Od druhé poloviny listopadu 
se přes noc zamyká parčík 
u knihovny a muzea. Jedná 
se o trvalé opatření ke 
zvýšení bezpečnosti obyvatel 
a k ochraně majetku SKKS 
a muzea.

� aktuality
 5 rOzPOčeT: VíCe 

PrOSTředKů 
PrO OrgANIzACe 
A INVeSTICe
Ekonomika roste a s tím i příjmy 
města. V roce 2018 bude město 
hospodařit s vyrovnaným 
objemem rozpočtu ve výši 
převyšující 1 miliardu a 220 
milionů korun.

� téma
 6 VýSTAVA UKázAlA 

žáKůM růzNÉ žIVOTNí 
CeSTY
Kuchař, elektrikář nebo 
architekt? Mladí lidé stojí na 
prahu dospělosti před velmi 
důležitou volbou – čím v životě 
budou?

� minitema
 9 PřIPOMíNAjí NárOdNí 

HrdOST I STATečNOST 
VOjáKů A legIONářů
V příštím roce si budeme 
připomínat 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Vznik 
našeho samostatného státu 
nebyl lehkou záležitostí.

� kultura
 12 V CHOMUTOVSKýCH 

SKlePíCH Se USAdIlI 
čerTI
Již po osmé se ve sklepích 
Špejcharu v Chomutově 
usadili čerti z Pekelných sklepů 
ve Žluticích a z Muzea čertů 
v Úštěku.

� neziskovky
 14 MlAdí lIdÉ V KlUbU 

MOlO NAjdOU 
zábAVU I POMOC
Kdykoli přijít, kdykoli odejít. 
Bez peněz, bez přihlášky, bez 
nutnosti vázat se. Do Klubu 
Molo na Březenecké mohou 
děti i mladí lidé přijít trávit 
svůj volný čas.

� sport
 22 UVIdíMe, jeSTlI NA 

jAře bUde O CO HráT
Deváté místo v tabulce 
není úplně podle představ 
brankáře a sportovního 
sekretáře fotbalového klubu 
FC Chomutov.

10.12. 
Slavnostní losování Rodinného 
zápolení od 15 hodin 
v městském divadle

10., 22., 28.12.
Extraligová hokejová utkání od 
15.30, respektive 17.30 hodin 
v SD aréně

11.12.
Divadelní představení Cyrano 
od 19 hodin v městském 
divadle

16.12.
•   Severočeské farmářské trhy 

od 8 hodin na parkovišti 
u informačního centra

•   Zábavná akce Vánoční šupina 
od 9 hodin v Aquasvětě 

•   Loutkové představení 
Betlémský příběh od 14 hodin 
v kostele sv. Kateřiny

31.12.
Hudební odpoledne Silvestr 
na ledě od 13 hodin v zimním 
stadionu

zAPIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Brownie je přes rok starý kříženec 
značné velikosti. Je hodný, ale velmi 
aktivní a nevychovaný a bude 
potřebovat výchovu a dostatek 
pohybu. Je vhodný k domku se 
zahradou a k aktivním lidem. 

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

děTI Se NA 
KAMeNčáKU VYřádí 

V lANOVÉM HrAdU
více na straně 5
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škola má 
moderní kuchyň

Děti ze ZŠ Kadaňská mají novou 
jídelnu, jejich kuchařky moderní 
kuchyň. ,,Je to neskutečná změna. 
Tmavá jídelna, staré stoly s ubrusy, 
malá výdejní okénka a další zastaralé 
vybavení jsou pryč. Nahradily je ba-
revné židle, světlý interiér a moderní 
výdejní linka,“ říká ředitelka školy 
Radmila Zítková.

Kuchyň je od základu předělaná, 
vznikly nové podlahy, kanalizace 
či vzduchotechnika. Přes čtyři de-
sítky let starou technologii nahradilo 
nejnovější kuchyňské vybavení. 

„Kuchyň má nové konvektomaty, 
které kombinují parní a horko-
vzdušné trouby, nové kombinované 
sporáky, mycí centrum s úspornou 
myčkou a speciální sedmimetro-
vou výdejní linku, kde si děti samy 
natočí pití či si z chladicích vitrín 
berou saláty,“ sdělila vedoucí školní 
jídelny Alena Krouparová. Přibylo 
i zázemí pro zaměstnance.

Město do kompletní rekonstrukce 
investovalo osm a půl milionu ko-
run. V kuchyni se denně vaří dvě 
různá jídla.

Parčík je v noci 
uzavřený

Nezapomeňte na 
farmářské trhy

Andělé rozsvítili Chomutovské Vánoce

Na zadních Vinohradech občané 
projednávali studii veřejných ploch

Bezdomovci na lavičkách, 
u věže, u dveří k výtahu, zničené 
omítky, pomočené sloupy pod-
loubí, poškozené lavičky, vysypané 
odpadkové koše a občas i injekční 
jehly. To jsou důvody, proč se přes 
noc zamyká parčík u knihovny 
a muzea. Jedná se o trvalé opatření 
ke zvýšení bezpečnosti obyvatel 
a k ochraně majetku SKKS a oblast-
ního muzea. Parčík je uzavřený od 
22 do 6 hodin.

Tradičně se farmářské trhy 
v Chomutově konají i v prosinci. 
Protože na náměstí 1. máje již stojí 
stánky vánočního trhu, ty farmářské 
se přesunuly na parkoviště u turistic-
kého infocentra. Předchozí se konaly 
v sobotu 2. a ty poslední se odehrají 
16. prosince. Provozní doba zůstává 
stejná, tedy od osmi do dvanácti hodin. 
„Nabídku může ovlivnit počasí, ale 
i tak rozhodně nepřijdete o své oblí-

bené prodejce,“ slibuje spoluorganizá-
tor Adam Weber.

Farmářské trhy se do Chomutova 
vrátí zase na konci února, kdy v sobotu 
24. 2. zahájí již 8. sezonu zabijačko-
vými hody. Poté se budou pravidelně 
konat každých 14 dní až do Vánoc. 
Organizátoři kromě již tradičních akcí, 
jako je zabijačka, jahodové a jablečné 
slavnosti či Týden chleba, na novou se-
zonu připravují další doprovodné akce.

Andělská síla Chomutovanům 
rozsvítila nejen vánoční výzdobu, ale 
i vánoční trhy.  V parčíku za radnicí 
také nasvítila fontánu, ze které začali 
vykukovat světelní kapři a zastavílo 
se v něm několik světelných jelínků 
a daňků. A na co se můžete těšit po an-
dělském pohádkovém příběhu? Je toho 

spousta. Program je nachystaný na ka-
ždý den až do Štědrého dne. 

Kromě vánočních stánků bude 
znovu k dispozici vyhřívaný stan s pra-
videlným odpoledním programem.  
„Novinkou je vánoční dvoupatrový 
autobus, ve kterém si můžete vychutnat 
dobrou kávu a pohledem z okna nasá-

vat pohodovou vánoční atmosféru,“ 
říká náměstek primátora David Dinda.

Druhý adventní víkend bude 
věnovaný programu o vánočních 
tradicích. O týden později, tedy 
17. prosince, se v parčíku za radnicí 
začnou prodávat kapři a bude se ko-
nat speciální rybí program. Chybět 

nebude staročeská krčma a pokrmy 
z rybího masa. Na náměstí ve stejný 
den vyroste obří kopec se sněhem, 
který by měl zpříjemnit těm nejmen-
ším poslední týden před rozbalová-
ním dárků. Na Štědrý den bude na 
náměstí živý Betlém. Podrobný pro-
gram najdete na zadní straně novin.

Už v roce 2019 by se Zadní 
Vinohrady mohly měnit. Město na 
konci října s místními obyvateli kon-
zultovalo studii, jejímž cílem je zlepšit 
veřejná prostranství pro trávení vol-
ného času, parkování či snazší pohyb 
po sídlišti. Zároveň úředníci sbírali 
podněty pro doplnění studie.

Mezi ulicemi Vítězslava Nezvala 
a Zadní Vinohrady je navrženo více-
účelové hřiště, které bude oplocené, 
uzamykatelné, s provozním řádem, 
hřiště pro street workout, doplnění 
herních prvků pro menší děti. „Dále 
vodní prvek jako přírodní biotop, jehož 
část by měla sloužit dětem pro osvě-

žení v létě, venkovní gril s poseze-
ním, komunitní zahrádky, prostor pro 
venčení psů a agility hřiště,“ popisuje 
referentka odboru rozvoje a investic 
Tereza Rödlingová. Počet parkovacích 
stání by se mohl navýšit ze 111 až na 
175 míst. Propojovací chodníky budou 
zpevněny, obyvatelé již nebudou chodit 
blátem. Plánuje se vysázení nových 
stromů, odstranění rozbité betonové 
plochy ze zeleně, oprava okolí po-
mníku křížové výpravy z roku 1753. 
Betonové šachty kolektorů se využijí 
pro trávení volného času nebo dosta-
nou estetičtější vzhled.

Obyvatelé mohli vyjádřit svůj ná-

zor jednak přímo na projednání studie 
a jednak metodou pocitové mapy. 
Všechny navržené volnočasové prvky 
byly vnímány vesměs pozitivně, jen 
venkovní grily dosáhly negativního 
hodnocení. Byly navrženy na ploše, 
které si místní váží jako volné plochy 
zachované přírody.

Druhá část studie řeší propojení 
sídliště Zadní Vinohrady s komunikací 
Chomutov–Otvice, kdy se v souvislosti 
s plánovanou výstavbou rodinných 
domů za stávajícím sídlištěm navrhuje 
nová komunikace. Tuto novou propo-
jovací komunikaci si místní obyvatelé 
nepřejí.

Mají obavy z většího provozu, 
prachu, hluku a otevření sídliště cizím 
lidem. „Projektanti se budou snažit 
vyhovět obyvatelům a propojovací 
komunikaci naplánovat po jiné trase. 
V případě, že nebude možná jiná vari-
anta než ta navržená územním plánem, 
město například zásuvným sloupkem 
či jednosměrnou silnicí zamezí prů-
jezdu dopravy,“ vysvětluje vedoucí 
úseku územního plánování Lenka 
Petříková. Řešením je omezení pro-
vozu pouze pro pěší, cyklisty a MHD. 
Pro prověření dopravního řešení bude 
zpracována územní studie, která bude 
s veřejností znovu projednána.

Od 10. prosince budou autobusy 
a trolejbusy zastavovat v nově zříze-
ných zastávkách Mánesova u bývalých 
městských lázní a Chomutovka v ulici 
Palackého u galerie Pošta. Zastávku 
Mánesova budou obsluhovat linky 
306 a 314, zastávku Palackého linky 
303, 304, 307, 308, 309, 312, 317, 
340, 350, 351, 352 a 353. Dopravní 
podnik a město tím vycházejí vstříc 
žádostem veřejnosti a očekávají, že 
nové zastávky zlepší dostupnost MHD 
v centru města. Obě zastávky jsou jed-
nosměrné a prozatím bez přístřešku.

Nové zastávky
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KráTCe
Trampolína se 
přesunula
Dětmi oblíbená trampolína 
se přestěhovala od KASSu na 
nedaleké veřejné sportoviště 
Zahradní. Sportoviště je ote-
vřeno veřejnosti od pondělí do 
pátku od 10 do 16 hodin.

přiByly lavičky i koše
V ulici Kamenný vrch vybouraly 
technické služby staré písko-
viště, nové odpadkové koše 
zabudovaly v Kamenné ulici 
a v parku ČSA. Tři nové lavičky 
přibyly v ulici Palackého.

výpůjční služBa 
zdarma
Do konce ledna nabízí knihovna 
zdarma meziknihovní výpůjční 
službu pro registrované čtenáře. 
Novou službou je výroba vlastní 
placky za 10 korun ve studovně.

uzavření knihovny
O vánočních svátcích bude 
městská knihovna uzavřena od 
23. do 26. prosince a od 30. pro-
since do 1. ledna.

rozhodnou 
o  vniTroBloku
Ve čtvrtek 7. prosince od 
15 hodin budou moci obyvatelé 
sídliště Zdeňka Štěpánka hlaso-
vat o podobě jejich vnitrobloku 
v průchodech z ulic Vršovců 
a 28. října. 

advenT ve sTaré vsi
Upéct cukroví v peci, vyrobit bet-
lém a namalovat si loutku mohou 
návštěvníci Staré Vsi 10. prosince. 
Další adventní neděli si tam 
připomenou vánoční zvyky.

rozpočet: více prostředků pro 
organizace a investice

Ekonomika roste a s tím i příjmy 
města. V roce 2018 bude město hospo-
dařit s vyrovnaným objemem rozpočtu 
ve výši převyšující 1 miliardu a 220 
milionů korun. V provozní části roz-
počtu je dokonce plánován přebytek 
145 milionů korun. „Mohli jsme si 
dovolit vylepšit i rozpočty městských 
organizací, kde jsme zohlednili po-
třeby, na které se v předchozích letech 
nedostávalo,“ sdělil primátor Marek 
Hrabáč s tím, že před dvěma roky 
město provozně hospodařilo s technic-
kou nulou a rozpočet se tudíž podařilo 
velmi výrazně ozdravit.

Za provozně přebytkovým rozpoč-
tem je změna zákona o rozpočtovém 
určení daní, elektronická evidence 
tržeb, registrační pokladny, kontrolní 
hlášení k DPH. „Tato opatření podpo-
řila výběr daní,“ vysvětluje ekonom 
města Jan Mareš, proč se městu zve-
dají příjmy.

Bude navýšen rozpočet do-
pravního podniku, který kompletně 
vymění trolejbusy. „Více peněz 
dostane Podkrušnohorský zoopark 
a bude se výrazně investovat v areálu 
Kamencového jezera. Investiční dotaci 
dostanou také technické služby, na 

které se dlouhou řadu let nedostávalo, 
což se projevovalo ve stárnoucí me-
chanizaci,“ říká primátor Hrabáč.

V roce 2018 město vynaloží přes 
300 milionů korun do nových investic 
a rozvojových projektů. Do veřejného 
prostranství, tj. zejména do oprav 
a údržby chodníků a komunikací, 
parkování a veřejné zeleně, se bude 
investovat 116 milionů korun. Přes 
50 milionů je plánováno do projektů 
a oprav týkajících se základních škol 
a školských zařízení. „Díky projektům 
ve školách bude pokračovat program 
podpory pedagogických pracovníků 

při rozvoji čtenářské, matematické 
a jazykové gramotnosti,“ hodnotí 
dobrý vývoj hospodaření náměstek Jan 
Mareš. Občanům na jejich projekty 
je opět vyčleněno 5 milionů korun 
v rámci participativního rozpočtu.

Díky pozitivně sestavenému roz-
počtu mohlo město navýšit i pro-
středky na zájmové a volnočasové 
aktivity, kde objem grantových 
prostředků poprvé v historii dosáhl 
hodnoty 28 milionů korun. Současně 
město schválilo i nový dotační titul na 
podporu vrcholového sportu v objemu 
16 milionů korun.

děti se na Kamenčáku vyřádí 
v lanovém hradu

Papír a plast se budou 
svážet častěji

Areál Kamencového jezera 
dostává novou atrakci. Děti si bě-
hem sezony užijí lanového centra. 
„Zejména rodiče s dětmi mají díky 
novému hernímu prvku o další dů-
vod navíc, proč areál Kamencového 
jezera navštívit,“ řekl náměstek 
primátora David Dinda. Poprvé si 
mohly děti v lanech a věžích zařádit 
při slavnostním otevření 29. listo-
padu. Další možnost budou mít až 

v květnu s otevřením areálu. 
Lanové centrum je tvořeno šesti 

věžemi, které jsou vyrobené z aká-
tového dřeva. Věže jsou spojené la-
novými mosty z různých materiálů, 
například z lan, kladin, kulatých pří-
ček, lanových příček či tampového 
lana. Mosty jsou kvůli bezpečí dětí 
chráněné lanovou sítí. Na první věži 
je umístěna plastová klouzačka, na 
poslední plastový tobogán. 

Lanový hrad je určen pro 
šestileté a starší děti bez dopro-
vodu. Plný provoz bude zahájen 
s počátkem nadcházející sezony 
na Kamencovém jezeře. Vstup je 
bez poplatku v rámci vstupného 
pro návštěvníky Kamencového 
jezera. Lanové centrum vyšlo na 
1,2 milionu korun, z toho polovinu 
poskytlo Ministerstvo pro místní 
rozvoj. 

Technické služby budou od za-
čátku příštího roku častěji svážet 
separovaný papír a plast, zároveň se 
zvýší počet míst svozu bioodpadu.
„Je stále více separovaného odpadu, 
proto zvyšujeme kapacitu svozů. 
Papír a plast budeme svážet dvakrát 
v týdnu, dosud to bylo jednou,” 

uvedl ředitel Technických služeb 
města Chomutova Zbyněk Koblížek 
s tím, že organizace obdržela od 
města vyšší příspěvek právě na svoz 
odpadu. Zvyší se i komfort pro oby-
vatele města, v některých místech se 
zkrátí docházková vzdálenost ke kon-
tejnerům, protože jich bude více.

Kvůli změnám bude upravený 
svoz komunálního odpadu v některých 
lokalitách. Místo úterý se budou malé 
popelnice v lokalitě Horní Ves svážet 
ve čtvrtek. Jedná se o oblast ohrani-
čenou ulicemi Moravská, Bezručova, 
Jiráskova, Blatenská, Cihlářská, 
Václavská a Svahová a k nim přileh-
lých ulic. „K další úpravě přistoupíme 
v lokalitě Zátiší, kde budeme komu-
nální odpad svážet ve středu místo ve 
čtvrtek. Firemním zákazníkům bu-
deme papír svážet v úterý místo v pon-
dělí,“ upřesnil Miroslav Šulta. 

Od dubna, kdy začne svoz biood-
padu, se navýší počet svozových míst. 
„Chceme do svozu odpadu zapojit více 
rodinných nebo i panelových domů. 
V návaznosti tedy bude podle potřeby 
navýšen počet nádob,“ řekl provozně-
-technický náměstek Miroslav Šulta. 
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Kuchař, elektrikář nebo architekt? Mladí lidé stojí na prahu dospělosti před velmi důležitou volbou – 
čím v životě budou? Již šestnáct let jim rozhodnutí usnadňuje Okresní hospodářské komora, která 
v Chomutově pořádá výstavu Vzdělávání.

„Akce je důležitá hlavně pro 
žáky osmých a devátých tříd a je-
jich rodiče, kteří hledají vhodný 
obor vzdělávání nebo vhodnou 
střední školu, která daný obor na-
bízí. Při výstavě mají mnoho škol 
na jednom místě a získají tak uce-
lené informace o výuce, podmín-
kách přijetí i možnostech uplatnění 
po studiu,“ uvedla ředitelka OHK 
Chomutov Ivana Košanová.

Letos se na výstavě představily 
tři desítky středních škol z cho-
mutovského regionu, Ústeckého 
kraje i zpoza této hranice. „Velkou 
výhodou je, že školy mohou v roz-
sáhlém prostoru sportovní haly 
poznávat některé z činností škol 
na vlastní kůži, mohou si svou 
případnou budoucí práci vyzkou-
šet. Kuchaři tu připravovali pa-
lačinky, kadeřnice tvořily účesy, 
hasiči slaňovali a další žáci ukazo-
vali svůj um. Vše si mohli zkusit 
i návštěvníci.

Další přidanou hodnotou jsou 
informace, které děti i rodiče zís-
kávají přímo od studentů, kteří 
nastíní výuku i přístup školy ze 
svého pohledu,“ doplnila ředitelka.

ukázky i praxe
Prezentaci si na výstavu při-

pravily všechny střední školy 
z Chomutova. Střední odborná 

škola energetická a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdra-
votnická škola (ESOZ) nabídla 

u svých stánků ukázku obvazových 
technik, lidé si mohli nechat změřit 
tuk či krevní tlak. „Dále jsme při-
pravili snímání otisků prstů, střelbu 

na elektronický terč, slaňování 
a jako zajímavost mohli lidé vidět, 
jak pracuje 3D tiskárna. Ukázky 

nástrojů měli i truhláři, sádrokarto-
náři či instalatéři,“ popsala mana-
žerka projektů a propagace školy 
Gabriela Tenková.

Střední průmyslová škola při-
lákala zraky návštěvníků hlavně 
na robotické stroje či nové tech-
nologie. „Představili jsme nejen 
základní vybavení, se kterým pra-
cujeme ve škole, ale i takové, se 
kterým mohou žáci pracovat doma 
a dále se tak vzdělávat. Mohli se se-
známit s tím, jak funguje čtečka ka-
ret či různí roboti,“ uvedl žák čtvr-
tého ročníku Petr Stašek. Přestože 
studium průmyslové školy může 
být náročné, není podmínkou, aby 
uchazeč měl již při nástupu odborné 
znalosti. „Vše se naučí ve škole, 
není potřeba, aby se připravovali po 
stránce odborné,“ doplnil student.

Osmadvacet oborů představila 
i Střední škola technická, gastro-
nomická a automobilní. „Naši žáci 
i pedagogové poskytli zájemcům 
veškeré informace o přijímacích 
podmínkách, o nabídce oborů 
i o výuce samotné. Navíc naši 
žáci připravili i občerstvení pro 
veřejnost, aby lidé mohli ochutnat 

Při výstavě mají mnoho škol na jednom místě 
a získají tak ucelené informace o výuce, 
Podmínkách Přijetí i možnostech uPlatnění 
Po studiu

Výstava 
ukázala žákům různé 
životní cesty
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pokrmy, které sami vyrobili,“ řekl 
ředitel školy Václav Sailer.

Děti i rodiče, kteří zamířili ke 
stánku Gymnázia Chomutov, se 
zajímali nejen o studium, ale i o mi-
moškolní aktivity. „Dostávali infor-
mace o fyzikálním kroužku nebo 
sportovních aktivitách. Také poža-
dovali informace týkající se uplat-
nění po studiu nebo o příležitostech 
následného studia na vysoké škole,“ 
sdělila žákyně Zuzana Bechyňová.

zajímavé sTudium, 
zajímavá práce

Nabídka chomutovských škol 
nepokrývá celou škálu dostupných 
vzdělávacích oborů, ty tak doplnily 
školy z více či méně vzdálených 
míst v republice. Kdo by se chtěl 
v životě věnovat přírodě a hlavně 
lesu, vše potřebné se dozvěděl 
u stánku Střední lesnické školy 
ve Žluticích na Karlovarsku. Ta je 
určená například pro budoucí my-

slivce, mechaniky, včelaře a další. 
„Zájemci si mohli vyzkoušet práci 
s výkonným tabletem, který má 
aplikaci na výměr a mapování 
lesů, dále s měřiči výšky stromů 
či vzdáleností. Také jsme ukázali 
herbáře, encyklopedie či sbírky 
hmyzu, které vytvořili žáci školy. 
Návštěvníci se dále zajímali o mož-
nosti zvýhodněného získání řidič-
ského či strojního průkazu nebo 
o kroužky trubačství a vábičství, 
které mohou při škole navštěvovat,“ 
uvedl žák Martin Kratochvíl.

Ne příliš obvyklé obory před-
stavila Střední škola letecké a vý-
početní techniky Odolena Voda. 
„Všechny naše studijní a učební 
obory jsou zaměřené na letectví. 
Zajímavá pro žáky je spolupráce 
s Aero Vodochody, které podporuje 
obor mechanik-opravář pro leta-
dla a nabízí absolventům pracovní 
smlouvu. Zajištěné zaměstnání je 
pro všechny naše absolventy vel-

kým plusem. Žáci po škole získá-
vají práci nejen na ruzyňském letišti 
nebo na jiných českých letištích, 
ale třeba i v Drážďanech,“ řekl 
pedagog Jiří Stoklásek. Uchazeči 
o studium na této škole by měli být 
manuálně zruční.

Děti, které od malička baví malé 
domácí „výbuchy“, reakce látek 
a podobné pokusy, dostanou tu pra-
vou příležitost k rozvoji na Střední 
škole Educhem v Meziboří. Při 
výstavě žáci školy například zájem-
cům ukázali, jak se čistí zlato, jak 
se bílé víno mění v červené nebo 
pokus s modrým plamenem. „Zápal 
pro chemii je pro studium naší 
školy důležitý, ostatní znalosti a do-
vednosti získají při výuce,“ uvedl 
pedagog Jiří Bidlo.

doBrá práce díky 
sTudiu

Při rozhodování se o zaměření 
studia po základní škole vsadil 

Michal Luca na Střední zdravot-
nickou školu v Chomutově. Volba 
to byla velice správná. Nyní před 
jeho jméno přibyl titul MUDr. a má 
velmi úspěšnou praxi. „Michal 
Luca odmaturoval v roce 2003, 
nyní pracuje na ortopedii v chomu-
tovské nemocnici a pacienti i se-
střičky ho velmi chválí za skvělý 
přístup k nemocným,“ uvedla 
výchovná poradkyně Marcela 
Malíková.

Skvěle nastartovat životní ka-
riéru pomohlo chomutovské gym-
názium Marku Hilšerovi, který 
kandiduje na prezidenta, nebo 
Ladislavu Klimešovi, který si za-
ložil úspěšnou firmu zabývající se 
filmařinou. „Naši absolventi jsou 
úspěšní v akademické kariéře, vyu-
čují na vysokých školách, zastávají 
nejrůznější pozice ve vedeních 
společností a podobně,“ uvedl ře-
ditel Gymnázia Chomutov Jaroslav 
Zahrádka.

ANKeTA – NAšlI jSTe NA VýSTAVě šKOlU NebO ObOr, KTerý jSTe HledAlI?

naTálie kulhánková
8. ročník ZŠ

Bohužel jsem na výstavě 
nenašla školu, kterou jsem 
hledala. Chci studovat vete-
rinu a tento obor tu žádná 
škola nenabízela.

pavel Tomáš
8. ročník ZŠ

Chtěl bych být elektrikářem, 
proto jsem se tu zajímal o ško-
ly, které tento obor nabízejí. 
Získal jsem mnoho informací, 
abych si mohl vybrat.

naTálie mikšovicová
8. ročník ZŠ

Získala jsem tu mnoho infor-
mací, ale ještě nejsem úplně 
rozhodnutá, kterou školu chci 
studovat, hlavně proto, že 
nevím, co bych chtěla dělat.

jiří levý
8. ročník ZŠ

Jsem rozhodnutý, že bych se 
chtěl stát architektem a praco-
vat s IT technologiemi na pro-
jektech domů a budov. Zalíbila 
se mi nabídka kadaňské školy.
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Proč se město rozhodlo pro formu 
soutěže a co očekává?

Poté, co město areál převzalo do 
své správy, stálo před rozhodnutím, 
co s areálem dál. Kudy by se měl 
ubírat jeho rozvoj. Samozřejmě jako 
první se řešily záležitosti související 
s havarijním stavem, například mola. 
Následně se začala se vést diskuze, jak 
využít obrovský potenciál areálu. Bylo 
zapotřebí dospět k jednotícímu kon-
ceptu, který sladí lokality, které mají 
status ochrany přírody, jedinečnost 
chemického složení vody, různé prvky 
architektury s potřebami pro volný čas 
a rekreaci. Po konzultacích s odbor-
níky jsme se rozhodli, že architekto-
nická soutěž je správným nástrojem, 
který nám nabídne různé varianty 
řešení. Vítězná koncepce bude násle-
dovně rozpracována do územní studie, 
která bude areál chránit před možnými 
budoucími nekoncepčními zásahy.
Soutěž je urbanisticko-krajinářská. 
Co to znamená?

Urbanistická část řeší zastavění 
areálu budovami a jinými zařízeními. 
Krajinářská souvisí s koncepcí uspořá-
dání krajiny. Soutěžící architekti tedy 
musí dodržet krajinářské principy, což 
představuje nejen ochranu zelených 
ploch, ale i jejich využití. Porotci z řad 
uznávaných architektů sami říkají, že 
kombinace těchto dvou úrovní, které 
se v areálu kumulují, je pro architekty 
velkou výzvou.
V jakých kontextech se archi-
tekti budou nad areálem jezera 
zamýšlet?

Musí řešit veškeré kontexty. Areál 
je zasazený v obytné zóně, musí se 
tedy řešit dopravní dostupnost, dále 
návaznost na sousední turistické cíle, 

jako je zoopark či Velký otvický ryb-
ník, musí zohlednit i ochranu život-
ního prostředí, chemické složení vody, 
potřeby rekreačního areálu s jeho 
ubytovacími a stravovacími funkcemi 
a doplňujícími službami, jako jsou 
například úschovna kol, kočárků. 
Zapracovat by měli i volnočasové 
aktivity, herní plochy pro děti, sporto-
viště, a to včetně aktivit pod střechou. 
Měli by se také zabývat využitím are-
álu i mimo letní sezonu, které sebou 

nese různá bezpečnostní opatření a po-
třebu zázemí pro návštěvníky. V mi-
nulosti již některé pokusy o aktivity 
mimo letní sezonu proběhly a setkaly 
se s pozitivním ohlasem, proč se tedy 
nepokusit to rozvinout dále?
Na jak dlouhé rozvojové období se 
v soutěži pamatuje a s jak finančně 
náročnými investicemi mohou ve 
svých řešeních počítat?

Objem financí se dopředu stano-
vuje složitě, vycházel z rozpočtových 
výhledů a možností města. Je defi-
nován částkou sto milionů korun po 
dobu deseti let. Je to parametr, kterého 
by se měli architekti držet, ale není 
to dogma. Jeho nedodržení nepovede 
v žádném případě k vyloučení kvalit-
ního návrhu ze soutěže.
V areálu jsou stavby nejrůzněj-
ších stylů, data vzniku i účelů. 
Mají architekti povoleno bourat, 
jak tomu bylo u hotelu U Jezera, 
nebo se musí všechny objekty 
snažit začlenit do své koncepce? 

Co bude se Dřevákem?
Ne všechny budovy mají archi-

tektonickou hodnotu. Určili jsme bu-
dovy, které nějakou historickou nebo 
architektonickou hodnotu mají. Ty 
se nacházejí na původní veřejné plo-
várně. Je to historický vstup, prvek ka-
binek a restaurace Dřevák. Na druhou 
stranu restaurace Skleník není žádným 
skvostem a její odstranění si dokážu 
představit. Soutěž je o novém pojetí, 
takže bourání možné je.

Soustředí se soutěžící jen na 
současný areál, nebo mohou de-
finovat propojení ve velký areál, 
který by zahrnoval také zoopark, 
skanzen, areál Bandy, otvický 
rybník a Aquasvět?

Do budoucna nemůžeme neuva-
žovat o provazbách na zoopark a skan-
zen a další atraktivity. Ačkoli jsou 
nyní zařízení provozně oddělena, tak 
to není důvodem pro to, aby nabídka 
služeb těch zařízení nemohla být 
propojena. To ale není předmětem ar-
chitektonické soutěže, to se musí řešit 
mimo ni.
Jaký výstup kromě studie soutěž 
přinese?

Ve druhém kole soutěže, které 
bude konkrétnější, se budou řešit 
vstupy a vjezdy do areálu, které nás 
nyní trápí nejvíce. Architekti je mohou 
řešit na stávajících plochách, ale mo-
hou je navrhnout i jinde, aby zlepšili 
příjezd rekreantů do kempu, kteří jezdí 
přes obytnou zónu, nebo problema-

tický přístup pro pěší ze sídlišť ze 
severní strany areálu. Vstupy úzce 
souvisí s parkovací kapacitou, kterou 
by soutěžící měli také navýšit.
Jak je složité takovou soutěž 
připravit?

Není to úplně jednoduché a pří-
prava se nám protáhla na více než 
rok. Docela velkou výzvou bylo 
vůbec sehnat členy nezávislé poroty. 
Dlouho trvalo, než jsme porotou 
vůbec sestavili, protože někteří od-
borníci neměli dostatek času a pro 
některé zase téma této soutěže bylo 
natolik zajímavé, že uvažovali 
o účasti v roli soutěžícího. Podle 
architektů je složení poroty často dů-
ležitým vodítkem, zda se do soutěže 
vůbec hlásit, tak věřím, že erudice 
našich porotců je kromě samot-
ného tématu soutěže dostatečným 
lákadlem. Následně nám porotci 
velmi významně zasáhli do struktury 
soutěžního zadání, které posvě-
tila i komora architektů. Příprava 
pro nás byla někdy i příjemným 
překvapením, protože jsme našli 
v archivech poklady, které řešily 
území komplexně i včetně zooparku 
a skanzenu a o kterých nevěděli ani 
kolegové, kteří tu pracují již mnoho 
let. Jedna z těchto koncepcí zahr-
novala i výstavbu Ahníkovského 
zámku v blízkosti stávajícího skan-
zenu, což zde bylo před nějakou 
dobou téma a dnes se to možná jeví 
jako nereálný sen. Vlastně se díky 
těm historickým podkladům dostá-
váme k tomu, že dnes nevymýšlíme 
nic nového, de facto oprašujeme pů-
vodní originální myšlenky a pokou-
šíme se na ně navázat v současném 
kontextu a možnostech.

Pod záštitou České komory architektů vyhlásilo město Chomutov nezávislou architektonickou soutěž 
na rozvoj Kamencového jezera. Cílem je získat koncepční dokument pro další rozvoj areálu a v druhém 
kole získat návrhy řešení vstupů a vjezdů do areálu. Vedoucí magistrátního odboru rozvoje a investic 
Hana Nováková přibližuje motivaci města vyhlásit historicky první soutěž tohoto druhu v Chomutově, 
o které další informace najdete na www.nasejezero.cz. 

Hana Nováková:

Architekti budou navrhovat 
využití areálu i mimo léto

architektonická soutěž je sPrávným 
nástrojem, který nám nabídne různé 
varianty řešení
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Připomínají národní hrdost 
i statečnost vojáků a legionářů

V příštím roce si budeme při po-
mínat 100. výročí vzniku Česko-
slovenské republiky. Vznik našeho sa-
mostatného státu a jeho uznání nebylo 
lehkou záležitostí a velký podíl na 
tom měly kromě politiků i českoslo-
venské legie. Ještě celého půl roku po 

vyhlášení Československé repub-
liky byly vedeny boje za nový stát 
na Těšínsku a na Slovensku. Při něm 
položily život stovky českosloven-
ských vojáků a legionářů. Těchto bojů 
se zúčastnili ve velké většině legio-
náři, kteří se vraceli z Itálie a Francie. 
Ve francouzských legiích bojovalo 
9 367 československých legionářů, 
v italských 19 476 a v ruských to bylo 
celkem 60 109 legionářů.

vznik legionářských 
organizací a jejich 
násilné vymazání

V průběhu první republiky byla 
založena celá řada samostatných 
legionářských organizací. Vznikla 
potřeba vytvořit organizaci, která by 
sjednotila všechny legionáře a stala se 
oporou nového státu. Tato organizace 
byla založena na ustavujícím sjezdu, 
který se konal v neděli 22. května 
1921 v Praze za přítomnosti 466 dele-
gátů ze všech bojišť 1. světové války 
s názvem Československá obec legio-
nářská (ČsOL).

V Chomutově byla založena 
místní Jednota Československé 
obce legionářské 6. července 1926 
a byla zařazena do severočeské župy. 
„Činnost jednoty byla přerušena 
okupací republiky, když byla v letech 
1939-1945 zakázána. Po skončení 
druhé světové války proběhly 1. čer-
vence 1946 oslavy dvacetiletého 
výročí založení Československé obce 

legionářské, jednoty Chomutov,“ po-
pisuje historii předseda chomutovské 
organizace Českého svazu bojovníků 
za svobodu mjr. v. v. Beneš Vraný. 
Při této příležitosti jí byl předán pů-
vodní prapor, který byl za okupace 
uschován.

Po únorovém puči v roce 1948 
byly do všech organizací komunisty 
násilně dosazeny akční výbory. Na 
základě žádosti akčního výboru ze 
17. července 1949 byla ČsOL ofici-
álně vymazána z rejstříku minis-
terstva vnitra k 3. říjnu 1949. Dne 
17. prosince 1951 se konal slučovací 
sjezd českého a slovenského odbo-
jářského svazu, na kterém byla ČsOL 
začleněna do jednotného Svazu bo-
jovníků za svobodu. Později byl svaz 
přejmenován na Čs. svaz protifašistic-
kých bojovníků.

oBnova legionářských 
organizací

Po listopadových událostech roku 
1989 již nežil nikdo z představitelů 
poválečné ČsOL, což mělo výrazný 
vliv na fakt, že organizace nebyla na 
území svobodného Československa 
obnovena ihned počátkem roku 1990. 
Až 8. října 1991 se sešli účastníci prv-
ního a druhého odboje, aby obnovili 
na území Československa činnost nej-
starší odbojové organizace. Registraci 
stanov ČsOL potvrdilo ministerstvo 
vnitra až 12. února 1992.

ČsOL sdružuje účastníky boje za 
svobodu Československé republiky 
v I. a II. světové válce, novodobé 
válečné veterány, ale také jejich po-
zůstalé a příznivce, kteří chtějí rozví-
jet tradiční hodnoty a ideály, z nichž 
v roce 1918 vzešel náš svobodný 
a de mokratický stát.

V Chomutově byla činnost 
Jednoty Československé obce legi-
onářské obnovena 14. března 1992. 
Velkou zásluhu na tom mají pánové 
Alexandr Monič, Alfred Ševčík, 
Václav Janoušek, Vladimír Mikeš 
a Viktor Kostůr. Členskou základnu 
tvořilo 67 členů. V současné době je 
v jednotě zaregistrováno 74 členů, je-
jichž posláním je uchovávat, rozvíjet 
a předávat příštím generacím demo-
kratické a humanitní tradice, ze kte-
rých vznikla naše samostatnost v roce 
1918, a přispívat k obnovení národní 
hrdosti, demokratických a bojových 
tradic v Armádě České republiky.

Po listopadových událostech roku 
1989, kdy došlo k transformaci Čs. 
svazu protifašistických bojovníků, se 
26. října 1990 svaz vrací ke svému 
původnímu názvu Český svaz bo-
jovníků za svobodu (ČSBS), který 
sdružuje účastníky národního boje za 
osvobození ve druhé světové válce, 
jakož i jejich rodinné příslušníky 
a pozůstalé po nich. Individuálními 
členy ČSBS se mohou stát i ostatní 
občané, bez rozdílu jejich politické 
příslušnosti a náboženského vyznání, 
kteří souhlasí s posláním ČSBS a jeho 
stanovami. I v Chomutově se Český 
svaz bojovníků za svobodu vrátil 
v roce 1990 ke svému původnímu 
názvu. „Iniciátory této změny byli pá-
nové Alexandr Monič a Pinek Narwa. 
Po skončení činnosti místní vojenské 
posádky posílili mnozí její příslušníci 
členskou základnu Českého svazu bo-
jovníků za svobodu a Československé 
obce legionářské,“ vzpomíná pamět-
ník pplk. v. v. Vladimír Licimberk. 
V současné době má svaz na Chomu-
tovsku 109 členů. Mezi nimi je také 
ještě několik účastníků odboje a pří-
slušníků zahraničních armád, kteří se 

zbraní v ruce bojovali při osvobozo-
vání republiky od fašismu – Marie 
Michajlovičová, Olga Síťařová, 
Jiřina Kačerová, Václav Doleček, 
Jiří Dlouhý, Paraska Lhotáková, 
Zdeněk Slabihoud, Michal Tomaško, 
Veronika Rechová, Josefa Škorpíková 
a Josef Kaufman.

připomínají národní 
hrdosT

Posláním ČSBS je přispívat 
k rozvoji České republiky v du-
chu humanitních tradic zakladatelů 
Československé republiky. „Snažíme 
se usilovat o posilování národní hrdosti 
a lidské důstojnosti na základě principu 
rovnosti občanů. Vyjadřovat a prosazo-
vat stanoviska bojovníků za svobodu 
k aktuálním společenským problé-
mům a uchovávat paměť národa. 
Usilovat, aby dějiny národního boje 
za svobodu Československé republiky 
byly pravdivě zpracovávány a aby byl 
objektivně hodnocen jejich význam 
pro současné i budoucí generace České 
republiky,“ vysvětluje mjr. v. v. Beneš 
Vraný. Seznamovat veřejnost, zejména 
českou i evropskou mládež, s historií 
a odkazem národního boje za svobodu 
Československa.

Je logické připomínat si vznik naší 
republiky. Každý má vědět, z čeho 
se zrodila Československá republika, 
jaká to byla cesta, a pokusit se na 
dobré věci navázat a nedopouštět se 
chyb, které již byly udělány. Vždyť 
bez minulosti není budoucnosti. 
Znalost vlastní historie a kořenů, ze 
kterých lidé pocházejí, jsou důležitým 
předpokladem pro vlastní budoucnost 
jak jednotlivců, tak i národů a států. 
Již římský filozof Seneca řekl: „Nikdo 
nemiluje vlast proto, že je velká, ale 
proto, že je jeho.“
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Vaše témata
 podněTy

proBlemaTický 
kruhový oBjezd

Dobrý den,
chci upozornit a následně vyře-

šit problém na kruhovém objezdu 
u Globusu. Objezd se zejména v do-
pravních špičkách stává neprůjezdným 
kvůli špatně vyřešenému sjezdu směr 
parkoviště Globus. Hned za sjezdem 
z objezdu následuje křižovatka tvaru 
"T", na níž vozidla odbočující vlevo 
k čerpací stanici zastavují při dávání 
přednosti vozidlům jedoucím od Glo-
busu. Zastavením se následně zablo-
kuje celý kruhový objezd, kolona od 
K. Varů dosahuje až ke světelné křižo-
vatce v Nových Spořicích, v opačném 
směru běžně někam k čerpací stanici 
Benzina.

Můj návrh zní: na "T" křižovatce 
za výjezdem z parkoviště Globus 
přikázat směr jízdy VPRAVO, ke 
Globusu. Výjezd z celého parkoviště 
na kruhový objezd bude možný jen ze 
směru od čerpací stanice, respektive od 
UNI HOBBY. Tím docílíme plynulý 
odjezd vozidel z kruhového objezdu 
a tento nebude ucpáván. A navíc bych 
odbočení na parkoviště k myčce a pár 

dalších doplnil značkou jednosměrný 
provoz – aby příjezd až ke Globusu 
nebyl ničím blokován. Situace trvá již 
několik měsíců a zhoršuje se. Divím 
se, že to nevadí ani policii ani vedení 
Globusu.

Děkuji Z.S.
Dobrý den,
o uvedeném problému statutární 

město Chomutov ví, ale s ohledem na 
skutečnost, že silnice č. I/13 je majet-
kem státu, zastoupeném Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR se sídlem v Praze, 
a komunikace s okružní křižovatkou 
je majetkem Globusu, jsme pouze 
„pozorovatelem“, příp. můžeme být 
nakloněni k Vámi navržené změně. 
Rozhodující ve Vašem návrhu bude ur-
čitě vyjádření nebo doporučení Policie 
ČR – dopravního inženýra, které je ne-
dílnou součástí povolení každé změny 
dopravního značení na komunikacích.

Děkujeme za podnět, s pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města

BudoucnosT 
vlakové zasTávky 
a nádraží

Dobrý den,
měl bych na Vás pár dotazů:

1) Před lety vzešel od města ná-
pad na realizaci vlakové zastávky 
Chomutov-Písečná bezprostředně 
u nákupní zóny (pod restaurací KFC) 
na staré trati z Chomutova do Jirkova. 
Po komunikaci se Správou železniční 
dopravní cesty (SŽDC) mi bylo řečeno, 
že celý projekt ztroskotal na tom, že se 
město odmítlo jakkoliv podílet a spo-
lupracovat při výstavbě této zastávky. 
Jelikož od tohoto nápadu uběhla již 
delší doba a několikrát se změnilo 
vedení města, nestálo by za to tento zá-
měr zkusit dotáhnout do konce?

2) V nejbližší době by měla probí-
hat nebo snad už probíhá komunikace 
mezi městem a SŽDC ohledně přesunu 
vlakového nádraží z jeho nevhodné po-
lohy blíže k centru města. Mohl bych 
zjistit, jaký postoj k této otázce město 
zaujalo?

3) Lávka přes chomutovské vla-
kové nádraží je v majetku města, nebo 
ne? Pokud ano, našly by se finanční 
prostředky na její natření a opravu 
osvětlení na lávce?

S pozdravem
Martin Kosina

Vážený pane Kosino,
reagujeme na Vaše dotazy:
1) Město se myšlenkou vybudování 

železniční zastávky stále zabývá v sou-
vislosti s možností využít železniční trať 
i jako součást systému MHD. Město 
připravuje Plán udržitelné městské 
mobility, kde bychom chtěli tuto myš-
lenku prověřit. V současné době město 
nemůže novou zastávku financovat, 
neboť zde nevlastní pozemky, uvažo-
vané pozemky pro zastávku nejsou ani 
ve správním území města Chomutova, 
ale jedná se o území na katastru obce 
Otvice. Tento záměr by musel být rov-
něž obcí Otvice odsouhlasen.

2) Město ve svém novém územním 
plánu schválilo plochu pro přesun ná-
draží jako rezervu pro tento účel a stu-
diemi prověřuje toto území. V tomto 
smyslu i se SŽDC město komunikuje.

3) Část lávky přes silnici I/13 je ve 
vlastnictví města, zbývající část je zatím 
ve vlastnictví SŽDC. SŽDC má v plánu 
rekonstruovat svou část lávky a po 
dokončení rekonstrukce by měla být 
lávka převedena do vlastnictví města. 
V současné době se rovněž zpracovává 
projekt na rekonstrukci lávky a jejího 
osvětlení přes silnici I/13. Bližší termín 
k realizaci rekonstrukce nejsme schopni 
nyní sdělit.

Lenka Petříková,
odbor rozvoje a investic

 

 

Společnost Advanced Filtration Systems (AFSI) byla založena roku 1986 korporacemi Caterpillar a Donaldson jako 
joint-venture dodávající olejové, palivové a hydraulické filtry pro zařízení značky Caterpillar. 

 
AFSI Europe s.r.o. v současné době rozšiřuje svůj tým a nabízí volnou židli pro talentované a 

kvalifikované kandidáty s praxí na pozice: 

 
 OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

OPERÁTOR - SEŘIZOVAČ 
MISTR ÚDRŽBY 
ÚDRŽBÁŘ ELEKTRO 
ÚČETNÍ 

 
 

 
Pokud se chcete aktivně podílet na rozvoji naší společnosti, neváhejte se ozvat a zaslat nám svůj profesní životopis na 

infocz@afsifilters.com 
 
 
Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.afsifilters.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle: 476 456 411. 
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dAgMAr 
KNížeTOVá
Celý Chomutov ji zná jako taneční mistrovou, jejími kurzy 
prošly celé generace. Její nezdolný elán ji znovu přivedl ke 
krasobruslení. V šestnácti letech brusle odložila a nyní po padesáti 
letech si je znovu obula. Po tak dlouhé době se samozřejmě 
nevyhnula pádům. Odnesla to hlava, ruka a hrudník. Přesto 
návrat nevzdala. A co víc! Krasobruslařská klání vyhrává a vozí 
medaile i z mezinárodních závodů ve své kategorii. Naposledy ze 
slovinského Bledu, kde získala dvě zlaté. „Nedokázala bych sedět 
u televize a koukat na Ordinaci,” říká o sobě.

jArOSlAV lANdA 
Jako kluk se v zapadlé jihočeské vesnici podíval na nebe. 
Poprvé v životě uviděl nádhernou oblohu se stovkami hvězd. 
Byl tak navždy zasažen tou neskutečnou nádherou. Od dětství 
ho velmi mrzelo, že Chomutov nemá vlastní hvězdárnu 
a astronomické kroužky pro děti. Nakonec se iniciativy chopil 
sám a více než 12 let vede kroužek astronomie. Kroužek 
získal řadu ocenění. Například první místo v krajském kole 
astronomické olympiády, setkání s ruským kosmonautem, 
poděkování od astronauta NASA, 3. místo v soutěži vyhlášené 
Akademií věd ČR.
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 V chomutovských sklepích 
se usadili strašliví čerti

Vánoce v muzeu ukážou betlémy 
a rozezní kostel koncerty

Mladí umělci malovali obrazy srdcem

Již po osmé se ve sklepích 
Špejcharu v Chomutově usa-
dili čerti z Pekelných sklepů ve 
Žluticích a z Muzea čertů v Úštěku. 
Dětem zpestří mikulášské a před-
vánoční období a připomenou, kde 
končí zlobivé dušičky.

Po schodech dolů se návštěvníci 
dostanou do pravého pekla. Celé 
sklepení Špejcharu se proměnilo 
v čertovské sídlo a k vidění je tak 
jak Luciferův trůn, tak i pelechy 
běžných čertů. Vše doplňují kože-
šiny, strašidelná výzdoba a z leckte-
rého kouta může kdykoli vykouk-
nout čertovská hlava. Děti si tak 
čerta mohou nejen prohlédnout 

zblízka, ale také ho pohladit po 
hřbetě, usednout mu na klín nebo si 
s ním popovídat. Čerti velice rádi 
zodpoví každou otázku, která se 
týká života v pekle, a kdo v prů-
běhu roku zlobil, může se v někte-
rém z pokojíčků rovnou zabydlet.

Peklo potrvá do 17. prosince. 
„Audience Lucifer přijímá každou 
celou hodinu, vždy ve 13, 14, 15 
a 16 hodin. Vítáni jsou všichni, jed-
notlivci, rodiny s dětmi, ale i škol-
kové, školní či jiné kolektivy, které 
si mohou dohodnout prohlídku,“ 
uvedl organizátor Filip Stejný, 
který slibuje pobavení i ponaučení 
jak pro malé, tak pro velké.

Betlémy z první i druhé poloviny 
20. století si budou moci prohlédnout 
lidé ve výstavních prostorách muzea 
na radnici. Do konce letošního roku 
se tam bude konat výstava Vánoce 
v muzeu. V tradiční vánoční expozici 

budou tentokrát představeny bet-
lémy zapůjčené z Městského muzea 
v Ústí nad Orlicí, Krkonošského 
muzea v Jilemnici, Západočeského 
muzea v Plzni a Oblastního muzea 
v Mostě. „Převážně se jedná o bet-

lémy z 20. století, v jednom případě 
mají kulisy betlému původ již ve 
století devatenáctém. Soubor betlémů 
je doplněn interiérem navozujícím vá-
noční atmosféru, jak ji mohli prožívat 
lidé první poloviny minulého století,“ 
uvedla kurátorka Andrea Löblová.

Na letošní výstavu bylo nově 
zakoupeno loutkové divadlo z dílny 
osecké řezbářky Marie Bartošové, se 
kterým si návštěvníci mohou sami 
zahrát betlémský příběh. Své předsta-
vení mohou natočit na kameru nebo 
telefon a video zaslat muzeu, které je 
uveřejní na svém facebookovém pro-
filu a ta nejvydařenější odmění.

Připravena je i celá řada dopro-
vodných akcí, z nichž tradičními jsou 
adventní koncerty. „Po delší době 
se k nám 2. prosince vrátil Žatecký 
příležitostní sbor. Devátého od 17 ho-
din Chomutovanům zazpívají dobře 
známí zpěváci sboru Comodo. Ve 
čtvrtek 14. prosince předvedou své 

nemalé schopnosti malí zpěváčci ze 
souboru Hlásek, koncert proběhne od 
17 hodin. V sobotu 16. prosince si od 
10 hodin zazpívají Jirkovské seniorky 
a závěrečným koncertem bude před-
stavení sboru Happy Smile, které se 
uskuteční 23. prosince od 10 hodin. 
Všechny uvedené koncerty proběh-
nou v kostele svaté Kateřiny,“ vyjme-
novala kurátorka.

Kromě koncertů je pro návštěv-
níky připravena 10. prosince akce 
Výboru pro národnostní menšiny 
a teplické židovské obce s názvem Je 
chanuka vaším svátkem?, při níž kon-
certní Duo Menorah provede návštěv-
níky židovským Svátkem světel.

Do muzejních prostor vánoční 
výstavy na radnici zavítá 16. pro-
since autorka zmíněného loutkového 
betlému a se svou Malou scénou 
Hořovice sehraje betlémský příběh 
v jejich podání. Krátká představení se 
uskuteční dvě, od 14 a od 15 hodin.

Především srdcem malovali 
žáci ze základní školy v ulici 
Akademika Heyrovského ob-
razy při výtvarném semináři, 
který škola pořádá. Díla mladých 
umělců však nezůstala skrytá, 

v Café Atriu se totiž nyní koná 
jejich výstava s názvem Malujeme 
srdcem.

Obrazy vznikaly bez zadaného 
tématu, každý si mohl zvolit ja-
kýkoli motiv, který chtěl ztvár-

nit, a ani technika nebyla určená. 
„Obrázky tvořily děti z výtvarného 
semináře, jenž je zaměřen pře-
devším na studium dějin výtvar-
ného umění a navštěvují ho žáci 
sedmých až devátých tříd,“ uvedla 

učitelka Miroslava Beranová.
Na výstavě jsou nyní k vidění 

obrazy, které jsou odrazem mo-
mentálního stavu, pocitu a myšlení 
žáků. Výstava potrvá do 5. ledna 
2018.



kultura historie

historie | 13

Poslední škola postavená za c. k. 
habsburského mocnářství

Město Chomutov v historii vždy 
dbalo o svoje školy. Po celé 19. sto-
letí až do roku 1909 podporovalo 
z vlastních prostředků bývalé jezuit-
ské gymnázium. A stejně tak se sta-
ralo o základní školy. První moderní 
školní budova v Chomutově vznikla 
v letech 1852–1854 na Husově ná-
městí, ve které nyní sídlí stavební 
úřad a odbor životního prostředí cho-
mutovského magistrátu. 

Naléhavou potřebu nové základní 
školy obyvatelé Chomutova začali 
pociťovat až na konci osmdesátých let 
19. století. Na svém zasedání 14. čer-
vence 1890 se městská rada zabývala 
otázkou, kde bude nová škola stát. 
Devátého prosince roku 1891 schvá-
lila městská rada projekt a rozpočet 
nové školy. Její součástí byla i první 
tělocvična. Výuka v nové škole v ulici 
Na Příkopech čp. 895, postavené 
chomutovským stavitelem Ludwigem 
Dautem, byla zahájena 10. září 1893. 
Škola byla pojmenována podle císaře 
Františka Josefa. Škola Na Příkopech 
je tak poslední základní školou, po-
stavenou v Chomutově za c. k. habs-
burského mocnářství. Až v dubnu 
1914 totiž městská rada konstatovala, 
že všechny chomutovské základní 
školy jsou beznadějně přeplněné a že 
je nutné přikročit k výstavbě další 
budovy. 

Třípodlažní průčelí školy je ori-
entováno na jihozápad. Jeho dolní 
části na úrovni ulice zvýrazňuje 
vysoký horizontální sokl suterénu. 
Ve vertikálním směru je členěno 
širokým středním rizalitem, roz-
děleným do tří pásů. S oběma jeho 
krajními částmi kontrastuje střední 

část rizalitu. Je vymezena dvěma 
nápadnými pilastry protaženými přes 
druhé a třetí podlaží a v jeho pří-
zemí se nachází portál se vstupními 
dveřmi, doplněný dvěma polosloupy 
a tympanonem. Kromě toho nese 
tato střední část i štít, v jehož středu 
je umístěna rozměrná plastika se 
znakem města Chomutova. Samotný 
štít podpírají po stranách pískov-
cové voluty a ukončuje jej výrazná 
římsa tympanonu. I když na samém 
konci 19. století, kdy byla škola po-
stavena, se v architektuře prosazo-
vala již secese, pro veřejné a úřední 
budovy se stále užívalo tvarosloví, 
navazující na antiku a na italskou 
renesanci. Proto také najdeme na je-
jím průčelí řadu pseudorenesančních 
prvků. V průčelí byl použit značný 
počet pískovcových segmentů, které 
zajistily dlouhou životnost složitých 
architektonických prvků fasády. 
Suterén a přízemí je opatřeno bosáží, 
jež se pak spolu s rustikou uplatňuje 
i ve členění plochy průčelí prvního 
a druhého patra. Patrové římsy 
i ostění oken zdůrazňují vysokou 
plasticitu průčelí a mohutně předsu-
nutá korunní římsa chrání prvky fa-
sády před povětrnostními vlivy. 

V letech 1966-1968 byla budova 
školy v ulici Na Příkopech rozšířena 
o novou přístavbu s dvaceti třídami 
pro celkem šest set žáků. Výuka v ní 
byla zahájena v září 1968. Za dobu 
své existence prošla budova školy 
řadou úprav, které postupně zakryly 
a rozostřily její vysoké architekto-
nické hodnoty. Mezi ně patří i odstra-
nění původních členěných dřevěných 
oken. Také plastická výzdoba průčelí 

nedokázala vzdorovat zubu času.
Na jaře 2017 byla proto zahá-

jena kompletní rekonstrukce čelní 
fasády. Restaurován byl rozměrný 
pískovcový městský znak ve štítu 
školy a také velké dvoukřídlé dře-
věné vstupní dveře s obloukovým 
nadsvětlíkem. Byla rehabilito-
vána původní vstupní hala. Fasádní 

prvky byly opraveny a celé průčelí 
sjednoceno obnoveným vápenným 
nátěrem. Do výrazu budovy se také 
vrátila obdoba původních členě-
ných oken, nyní ovšem zhotove-
ných z dubového dřeva a zasklených 
izolačním dvojsklem. Oprava byla 
ukončena v říjnu 2017. 

Jaroslav Pachner

slavní chomuTované na měsTských hřBiTovech

V tomto dílu seriálu o hro-
bech významných osobností se 
vypravíme na zanedbanou his-
torickou část hřbitova v Horní 
Vsi. Bude to cesta za rodinou 
Libich, v jejímž hrobě nespočívá 
žádný významný člen městské 
společnosti, a přesto je to hrob 
zcela mimořádný. Leží v něm 
sedmdesátiletý penzionovaný 
strojvůdce Josef Libich se svou 
manželkou Marií a jejich syn, 
vrchní oficiál státních drah, kte-
rému bylo dopřáno pouhých 43 
roků. Jejich pracovní kariéra byla 

spojena s prací na železnici, která 
ve druhé polovině 19. století 
vytvořila křížením drah tří že-
lezničních společností podmínky 
pro bouřlivý průmyslový rozvoj 
provinčního městečka, kterým 
Chomutov tehdy byl. Jejich hrob 
je prostý, porostlý břečťanem, 
bez kamenného náhrobku, jen 
prostá deska se jmény. Sama pří-
roda ale vytvořila tomuto muži 
práce a váženého povolání, kte-
rým jako strojvůdce byl, přírodní 
mauzoleum, kterého se nedostalo 
mužům mnohem významnějším. 

rodina libich
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Mladí lidé v klubu Molo 
najdou zábavu i pomoc

Kdykoli přijít, kdykoli odejít. 
Bez peněz, bez přihlášky, bez nut-
nosti vázat se. Do nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež – Klub 
Molo na Březenecké mohou děti 
i mladí lidé přijít trávit svůj volný 
čas. Smysluplně, bezpečně. To je 
hlavní poslání klubu. Místo bez-
cílného bloudění ulicemi, které 
může mladé lidi svést na scestí, 
nabízí klub každý den zábavu ve 
společnosti vrstevníků. „Termín 
nízkoprahový v názvu znamená 
lehce dostupný, neodrazující od 

vstupu. Jsme tedy otevřeni všem 
mladým lidem z jakýchkoli rodin-
ných poměrů, s problémy i bez 
nich, s jakoukoli minulostí. V klubu 
lidé samozřejmě musejí dodržovat 
určitá pravidla, zároveň ale nejsou 
do žádné činnosti nuceni. Mohou 
se zapojit a stejně tak mohou jen 
sedět, mlčet a pozorovat,“ uvedla 
pracovnice v sociálních službách 
Petra Petržílová.

V klubu mohou klienti hrát 
hry, sportovat, poslouchat mu-
ziku, vypracovat si domácí úkoly, 

popovídat si, zkrátka dělat to, co 
má kdo rád a co ho baví v klidné 
a přátelské atmosféře. Pracovníci 
klubu pro návštěvníky připravují 
i různé tematické akce. Naposledy 
to byla talentová soutěž, ve které 
ukázali svůj um tanečníci, zpěváci, 
hudebníci či akrobati a porota mezi 
nimi vybírala ty nejtalentovanější 
soutěžící.

Každý rok se klub otevírá ši-
roké veřejnosti, aby mohla poznat, 
co se v klubu vlastně děje. Letos 
byly pro návštěvníky připravené 
výtvarné a taneční workshopy či 
ukázka boxu. „Největší ohlasy skli-
dil taneční workshop, na kterém 
zazářily tanečnice tradičních rom-
ských tanců pod vedením pracov-
nice klubu Jolany Redaiové. Nejen 
mužskou část návštěvníků ohromila 
ukázka boxu. Sportovní nadšenci 
pod vedením Davida Kuchára před-
stavili dětem úskalí i krásu tohoto 
sportu. Názorné ukázky tréninku 
mnohé přesvědčili o tom, že nejde 
o pěsti, ale mrštnost, vytrvalost 
a především disciplínu,“ popsala 
pracovnice v sociálních službách 
s tím, že se lidé nejen bavili, ale 
také dostali veškeré informace 
o působení klubu.

Klub však nenabízí pouze 
zábavu, ale také poradenství. 
Pracovníci umí klienty nasměro-
vat pro pomoc do různých zaří-
zení, když se potýkají například 

s drogovou závislostí, dluhovou 
problematikou, rodinnými strastmi 
a dalšími potížemi. „Mladí lidé se 
na nás mohou obrátit, pokud chtějí, 
s jakýmkoli problémem. Pokud je 
to v našich silách, pomůžeme my, 
pokud ne, zajistíme pomoc z jiné 
organizace. Chceme hlavně ukázat, 
že každý problém se dá řešit a na 
nic nemusejí být sami,“ dodala 
Petra Petržílová. Některé problémy 
se mohou zdát malicherné, v očích 
dětí jsou však těžko řešitelné. 
Pomoc od pracovníků Mola dostala 
například dvanáctiletá dívka, která 
měla problémy se šikanou ve škole. 
Pracovníci si postupně získávali 
důvěru dívky a ta se jim nakonec 
svěřila, že je ve škole šikanovaná 
spolužákem. Bála se o tom říci své 
učitelce i rodičům. Řešení tohoto 
velkého problému bylo náročné 
a bez vzájemné důvěry a starostli-
vosti pracovníků by k němu však 
vůbec nemuselo dojít.

V klubu se scházejí mladí lidé 
od šesti do šestadvaceti let. Molo 
provozuje organizace Světlo Kadaň, 
která se zaměřuje na prevenci soci-
álního vyloučení, drogových závis-
lostí a jiných rizikových jevů před-
stavujících ohrožení pro společ-
nost nebo veřejné zdraví. Klub se 
nachází v Březenecké ulici kousek 
od autobusové zastávky Březenecká 
1. Budova je označená velkým ná-
pisem Klub Molo.

Fler jarmark je stále oblíbenější, 
láká na velmi originální výrobky

Návštěvnost jedenáctého Chomu-
tovského fler jarmarku předčila oče-
kávání organizátorů. Atrium knihovny 
i galerii Špejchar zaplnily téměř 
ihned po zahájení davy návštěvníků. 
„Během první hodiny bylo téměř 
nemožné se do Špejcharu dostat, ale 
většina příchozích stála ve frontě 
s úsměvem. Počty návštěvníků kaž-
dým rokem stoupají, takto vysokou 
návštěvnost jsme ale opravdu neče-
kali,“ uvedla jedna z organizátorek 
Jana Raška Moutelíková.

Fler jarmark nabízí již sedm let 
velmi pestrou nabídku ručně vyrábě-
ných produktů. Organizátorky jej po-
řádají jednou až dvakrát ročně. „Letos 

a vloni jsme letní jarmark nepořádaly 
a nyní se k nám opět dostaly prosby, 
zda by se příští rok mohl konat. 
Máme tedy nad čím přemýšlet. Tento 
zájem nás totiž velmi těší,“ řekla 
organizátorka.

Zákazníci vždy oceňují vstřícnost 
prodejců a rozmanitost jejich nabídky, 
krásu či jedinečnost výrobků a celko-
vou atmosféru jarmarku. I tentokrát 
byly k dostání originální šperky, kera-
mické výrobky, oděvy, hračky, bytové 
doplňky, potraviny či kosmetické 
výrobky. „Novinkou byly například 
kožené tašky a pásky, krásně malo-
vané pohankové podsedáky, bavlněné 
nákrčníky, cínované šperky s drahými 

kameny, vánoční ozdoby a betonové 
mísy, misky a květináče,“ vyjmeno-
vala Jana Raška Moutelíková.

Příjemnou atmosféru nákupů 
a setkání přátel podpořila i vůně 
kávy linoucí se z Café Atria, kam si 
návštěvníci mohli přijít posedět a ob-
čerstvit se.

V Chomutově byla založena po-
bočka České astronomické společ-
nosti, která bude 4. ledna 2018 pořá-
dat svou první přednášku a prezentaci. 
Akce se uskuteční v sále Jiřího Popela 
z Lobkovic od 17 hodin. 

Cílem činnosti Astronomické spo-
lečnosti Chomutov je rozvíjení zájmu 
o astronomii, kosmonautiku, vesmír, 
přírodu, vědu a techniku. Nabízí dě-
tem i rodičům novou možnost, jak 
využít volný čas. 

Pobočka uvítá i nové členy, kteří 
mají zájem o astronomii a kosmonau-
tiku, ti mohou kontaktovat pobočku 
na e-mailu astro21@seznam.cz.

Astronomická 
společnost zve 
na přednášku
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na odpadky s rozumem

první kroky pro zvládnuTí informace o Braní drog  

Pneumatiky

Sběr se uskutečňuje donáško-
vým systémem na sběrné dvory. 
Pro občany je odebrání bezplatné 
v omezeném množství do pěti 
kusů. Pneumatiky se rozdrtí, ko-
vová výztuha se oddělí na mag-
netickém separátoru a využije 
se v hutnictví. Z gumové drti se 

vyrábějí například izolační ro-
hože nebo sorpční materiály na 
ropné látky. 

Drť z pneumatik se používá 
také jako přísada pro výrobu 
trvanlivých asfaltových směsí. 
Pneumatiky se řadí mezi nebez-
pečný odpad.

Rodiče, kterým se potvrdí, že 
jejich dítě či jiný příbuzný užívá 
drogy, jsou velmi často situací za-
skočení. Kromě toho, že jsou ve 
většině případů postaveni před na-
prosto neznámou situaci, si kladou 
také otázku: „Co dělat, když už 
víme, že naše dítě bere drogy?“

Tato situace je pro každého 
rodiče velmi obtížná a vyžaduje 
individuální přístup, jelikož každé 

dítě je naprosto jiné a také nevíme, 
v jaké fázi závislosti se právě na-
chází. I když jednotný recept nee-
xistuje, je zde několik základních 
pravidel, které nám mohou napo-
moci situaci lépe zvládnout. V pří-
padě zájmu mohou rodiče využít 
odborného sociálního poradenství 
v Poradně Světlo.

Poradna Světlo, pobočka Chomutov, 
tel. 474 652 030

Ztráta nejbližší osoby je pro 
každého velký zásah do života. 
Bohužel namísto přemýšlení o lid-
ském osudu musí pozůstalí hned po 
smrti začít rychle jednat. V první 
řadě je nutné zavolat lékaře (te-
lefonní číslo 155), který provede 
ohledání zesnulého a vystaví tzv. 
List o prohlídce zesnulého (ohle-
dací list). Následně je nutné kontak-
tovat pohřební službu (dle vlastního 
výběru). Nejste povinni sjednat 
obřad u pohřební služby, která 
převezla zesnulého z místa úmrtí. 
Výběr pohřební služby záleží vý-
hradně na vašem uvážení. Pohřební 
ústav bude požadovat doklad to-
tožnosti zemřelého, objednavatele 
pohřbu a zároveň smuteční šaty pro 
zesnulého.

Následně po úmrtí blízkého je 
nutné navštívit matriku, kde dojde 
k vystavení úmrtního listu, a to do 
30 dnů po úmrtí. Doklady potřebné 
pro vydání úmrtního listu jsou ob-
čanský průkaz zemřelého, rodný 
a oddací list zemřelého, rodný list 
a občanský průkaz objednavatele 
pohřbu. Ostatní doklady zemřelého, 

jako například řidičský průkaz, prů-
kaz pojištěnce, cestovní pas, průkaz 
osoby se zdravotním postižením 
(TP, ZTP, ZTP/P) je potřeba ode-
vzdat v místě jejich vydání. Pokud 
zemřelý pobíral státní dávky, napří-
klad příspěvek na péči, příspěvek 
na mobilitu atd., ohlaste událost 
úmrtí v místě, kde byla příslušná 
dávka vyplácena (pobočka úřadu 
práce).

Pozůstalí mají nárok na pra-
covní volno s náhradou mzdy. 
Jestliže zemře manžel, druh nebo 
dítě, ze zákona vzniká nárok na dva 
dny placeného volna a další placený 
den na pohřeb. V případě úmrtí ro-
dičů, sourozenců, prarodičů, tchána, 
tchyně, švagra, švagrové, snachy 
a zetě mají zaměstnanci nárok na 
jeden placený den volna a zároveň 
další den navíc, pokud pohřeb zajiš-
ťují. Totéž platí u vzdálenějších pří-
buzných, podmínkou ovšem je, že 
v době úmrtí s vámi žili ve společné 
domácnosti.

Šárka Růžičková,
sociální pracovnice SP Písečná,

poradna@soschomutov.cz.

jak se zachovat, když zjistíme,  
že dítě bere drogy?

jak postupovat při 
úmrtí v rodině?

Nepropadat panice – snažit se situaci řešit a nevyvozovat rychlé závěry
Nezakazovat – zákaz všeho a všech! Můžeme si být jistí, že droga zachutná o to více
Neztratit kontakt – zajímat se o svět dítěte, nenuceně získat důvěru, i když se vším 
nesouhlasíme - vyslechnout ještě neznamená přistoupit na dané stanovisko
Nehádat se – vážné rozhovory odložit na dobu, kdy bude dítě střízlivé
Informace – informovanost zlepší váš rozhled a potomek má menší šanci vás 
„utlouct“ argumenty 
Spolupracovat – škola, ostatní rodiče, odborná pomoc
Vytvořit zdravá rodinná pravidla 
Jít osobním příkladem
Zajímat se o trávení volného času potomka

Inzerce

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6. 12. 2017 15:00 - 18:00 hod.
10. 1. 2018 15:00 - 18:00 hod.
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deváťáci z Hornické poznávali 
důležitou práci K-centra

žáci ukazovali seniorům 
různé techniky cvičení

děti zlepšují životní prostředí 
okolo školy sázením stromů

Mateřinka slaví jubileum, děti se 
na jevišti ukážou již podvacáté

Během podzimu se postupně 
všichni žáci devátých tříd ze základní 
školy v Hornické ulici vystřídali na 
prohlídce chomutovského K-centra. 
„Dozvěděli se, k čemu toto zařízení 
slouží, jaké nabízí služby pro své kli-
enty a za jakých podmínek. Nejvíce 
žáky překvapila pravidla, která se 
v tomto zařízení dodržují a pokud ne, 
mají klienti zákaz využívání služeb na 

určitou dobu,“ uvedla učitelka Jana 
Eichhornová.

Zaměstnanci centra provedli 
návštěvníky samotným zařízením, 
ale také připravili besedu, při níž in-
formovali o nebezpečí, která plynou 
z užívání různých skupin drog. „Na 
závěr proběhla diskuse a otázek, které 
žáky zajímaly, bylo mnoho,“ doplnila 
učitelka. 

Na střední zdravotnické škole se 
konalo setkání chomutovských se-
niorů s žáky a učiteli školy v rámci 
projektu Zdraví pro 3. věk a pre-
vence zneužívání důvěry seniorů. 
Hlavní náplní akce byla přednáška 
Aby tělo nebolelo a následné cvi-
čení s gymbally, overbally. „Na 
balanční podložce se senioři učili 

protahovací cviky a posilovat svaly, 
aby předcházeli inkontinenci. Při 
diskusi byla zmíněna doporučení 
týkající se mírnění problémů při 
revmatoidní artritidě a prevence 
tuhnutí a křečí svalů dolních kon-
četin, které sužují téměř každého 
druhého seniora,“ uvedla Lenka 
Zádrapová ze SZŠ.

Základní škola Kadaňská se stará 
o hezké prostředí kolem svého areálu 
a snaží se ho dále zlepšovat. Letos 
se zúčastnila akce s názvem 72 ho-
din. Osmáci nejprve ošetřili stromky 
a okrasné keře vysázené v okolí školy 
v minulých letech, ale také vysadili 
nové ovocné stromky. „Pracovali 
jsme společně s paní učitelkou, za-
pojila se celá naše třída a všechny 
žáky sázení stromků moc bavilo. 
Doufáme, že se tato akce bude příští 

rok opět opakovat a my se budeme 
moci opět zúčastnit,“ řekla žákyně 
osmé třídy Valérie Hlinovská.

Životnímu prostředí prospívá ne-
jen výsadba stromů, ale také správné 
nakládání s odpady. To již žáci dobře 
vědí, vyrazili však do ulic zjišťo-
vat, zda to vědí i dospělí. „Žáky 
zajímalo, zda lidé třídí plasty, papíry 
a sklo a kolik kontejnerů na třídění 
odpadu je v našem okolí. Zpočátku 
se žáci trochu ostýchali, ale po po-

čáteční nejistotě se do úkolu pustili 
s vervou. Většina dotazovaných 
dospělých byla vstřícná a ochotně 
odpovídala,“ popsala učitelka Ivana 
Lhotáková. 

Žáci získali odpovědi od 46 lidí, 
z nichž 41 pravidelně třídí odpad. 
Dále zjistili, že kontejnerů a popel-
nic je v okolí a na blízkém sídlišti 
dostatek. „Dokonce jsme na sídlišti 
objevili kontejner na oblečení, hračky 
a obuv,“ dodala učitelka. 

Konec roku bývá v mateřských 
školkách nejen ve znamení prosinco-
vých svátků, ale také příprav na další 
ročník přehlídky dětských dovedností 
Mateřinka. V únoru příštího roku se 
bude konat již dvacátý ročník. Jak to 
všechno začalo i co diváky při jubi-
lejním ročníku čeká, pověděla jedna 
z organizátorek Jana Pézrová.
Jak se zrodila akce, která se opakuje 
již podvacáté a stále má velký poten-
ciál se dále vyvíjet?

Před dvaceti lety se domluvily 
učitelky z Klášterce nad Ohří, Jirkova 
a Chomutova a uspořádaly první roč-
ník tohoto báječného festivalu dětských 
vystoupení. Panenka Mateřinka byla 
tehdy malinká a rozkoukávala se po 
světě. Své první krůčky tenkrát udělala 
v kulturním domě na sídlišti Zahradní. 
Protože to byla akce velmi vydařená, 
rozhodly se v této aktivitě pokračovat.
Mateřinka tedy v Chomutově 
vznikla?

To ne, festival začaly pořádat uči-
telky z mateřské školy v Nymburce 
a toto město je stále při konání 
Mateřinky velmi důležité. Právě tam 
se totiž každý rok koná celorepubli-
kové kolo festivalu, kam postupují 
z regionálních kol nejzajímavější 
vystoupení. V Nymburce festival 
poznaly naše učitelky Dáša Megová, 
Jana Pěkná, Jitka Prontekerová, Jarka 
Škvorová, Dana Hoznourková, Věra 
Šubrtová a Eva Kozlerová. Nápad 
přivezly do Chomutova a každým 
rokem pak panenka Mateřinka rostla 
a s ní rostl jak zájem ze stran peda-
gogů a dětí se zapojit do vystoupení, 
tak veřejnosti přijít se podívat, co hez-
kého se děti za pomoci svých učitelek 
naučily.
Jak vypadá Mateřinka v současné 
době?

Dnes vystupuje ve dvou dnech 
kolem 350 dětí z 24 mateřských 
škol ze šesti měst a dokonce jezdí 
do Chomutova vystupovat i děti 
z Německa. Mateřinka je nyní takové 

perpetum mobile, které je poháněno 
energií jak vystupujících dětí a jejich 
paní učitelek, tak rodičů i prarodičů, 
kteří mnohokrát pomáhali při realizaci 
jejich vystoupení. Především je však 
energií organizátorek tohoto dvouden-
ního festivalu, které již při závěrečném 
úklonu na pódiu plánují kolo příští. 
Protože jen ony vědí, kolik práce je za 
tímto krásným kulturním zážitkem, 
kde malí herci, zpěváci i tanečníci 
dokážou svým vystoupením přivést 
dospělé k něžným slzám i pocitům 
lásky. Lásky k našim dětem, lásky 
k naší práci a především lásky jeden 
k druhému.
Kdy se bude jubilejní ročník konat 
a jaké bude jeho téma?

Dvacátý ročník chomutov-
ského kola Mateřinky se uskuteční 
14. a 15. února příštího roku v měst-
ském divadle. Tento ročník jsme pone-
chaly bez tématu, je tedy na učitelkách 
a dětech, co jim je blízké. Víme, že vše 
bude určitě zase úžasné, protože my 
jsme parta správná.
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Vyučování s čarodějem připravily 
běžné třídy se speciálními

Předškoláci dostali hravou lavičku

Hned několik tříd základní školy 
ve Školní ulici společně připravilo 
nový projekt Halloween, který nezna-
menal jen den v maskách, ale vinul se 
celou výukou. Byl zaměřen na spolu-
práci žáků běžné třídy čtvrťáků s žáky 
speciálních tříd druhého a třetího 
ročníku. Učitelky a asistentky těchto 
tříd zpracovaly okruh témat z češtiny, 
angličtiny, matematiky a pracovní čin-
nosti. „Cílem bylo dětem přiblížit an-
glosaský lidový svátek. Projektovému 
dni předcházelo společné spaní ve 
škole s halloweenským programem, 
při kterém žáci plnili úkoly. Byli roz-
děleni do různých věkových skupin, 
museli spolupracovat a pomáhat si. 
Byla připravena i stezka odvahy, večer 
jsme zakončili společnými aktivitami 
s tancem a hudbou,“ uvedla učitelka 

Martina Klímová.
Při projektovém dni se žáci sešli 

ve škole v maskách, v nichž probí-
halo strašidelné učení. „Pro přiblížení 
svátku jsme použili příběh Harryho 
Pottera, který se prolínal celým dnem. 
Žáci pracovali v různých věkových 
skupinách a společně soutěžili o body 
zvané dýňáčky, za které byli na konci 
vyučování odměněni. Na konci vy-
učování žáci společně spojili vyrobené 
duchy přátelství. Při projektu vznikla 
nová báseň pro naše další projekty.

Během školního roku se žáci ZŠ 
Školní účastní různých projektů, vždy 
na aktuální téma. Další napláno-
vané projektové vyučování s názvem 
Vánoční těšení připravuje třída dru-
háků. Při něm si děti vyzkouší vánoční 
zvyky a tradice.

Mateřská škola Kamarád v Rů-
žové ulici vybudovala nové pískoviště 
s hravou lavičkou. Užijí si ho přede-
vším děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami, které školu navštěvují. 
„Naše školka je založena na rozvíjení 
a podpoře sociálních vztahů, postojů, 
učení dětí žít s ostatními, vzájemně 
komunikovat. Společně si tu hrajeme, 
učíme se a účastníme se společně 

všech akcí. Děti se speciálními vzdě-
lávacími potřebami mají však někdy 
potřebu najít si své klidné místo, kde 
budou k zóně klidu, třeba na nové 
lavičce,“ uvedla zástupkyně ředitelky 
Jana Benešová.

Lavičku si sice v chladném počasí 
děti příliš neužijí, o to více se však 
těší na jaro, až budou moci nové herní 
prvky vyzkoušet. 

Strašidelná 
cesta vedla 
k pokladu

Učitelky z mateřské školy 
Zahradní zapojily rodiče dětí a spo-
lečně uspořádali dobrodružnou cestu 
lesem za pokladem. „Děti společně 
s učitelkami hledaly fáborky na vět-
vičkách, které jim ukazovaly směr. 
U některých musely plnit úkoly, 
například vyjmenovat pohádky 
s vlkem, sedm druhů ovoce nebo si 
vzpomenout na vodní živočichy,“ 
uvedla učitelka Jarka Gelhofová.

Na konci cesty na děti čekaly 
maminky se soutěžními disciplí-
nami. Malí odvážlivci zdolali skok 

přes nízké překážky, hledání ma-
lých příšerek a hod míčem do koše. 
Odměnou byl svítící náramek.

Když se odpoledne přelévalo 
v podvečer, přišla na řadu napínavá 
stezka, na kterou všichni čekali. 
„Museli jsme překonat pavučiny, 
černý přízrak s kosou, představit se 
kostlivci a zvládnout setkání s du-
chem. Naše počáteční odvaha se 
najednou tenčila, ale zvládli jsme to 
a na konci jsme si statečně sáhli pro 
čokoládovou odměnu,“ doplnila uči-
telka Hana Zítková.

žáci poznávali střední školu, 
řemesla si mohli vyzkoušet

Střední odborná škola energe-
tická a stavební, Obchodní akade-
mie a Střední zdravotnická škola 
Chomutov (ESOZ) uspořádala akci 
s názvem Týden odborných doved-
ností. Program byl určený pro žáky ze 
základních škol z Chomutova a okolí, 
kteří se přišli podívat na prostředí 
školy a vyzkoušet si různé činnosti, 
kterým by se mohli věnovat při ná-
sledném studiu. „Cílem bylo žákům 
základních škol představit možnosti 
studia učebních a studijních oborů, 
a to jak z hlediska znalostí a doved-
ností, které získají, tak z pohledu 
budoucího uplatnění. Žáci si v praxi 
vyzkoušeli práci v oboru, který je 
zajímá,“ uvedla manažerka projektů 
a propagace školy Gabriela Tenková.

Střední školy navštívilo celkem 
220 dětí z Chomutova, Radonic, 
Vilémova, Vejprt, Kovářské a dalších 
míst Chomutovska. „Přístup, náplň 
a profesionalita byly důvodem, proč 
naši žáci odcházeli z akce nadšení,“ 
uvedl zástupce ředitele základní školy 
Písečná Jiří Beneš. 

Žáci základních škol se mohli 
podrobně seznámit s řemeslnými 
obory i při další akci s názvem Den 
stavitelství. Budoucí zedníci, insta-
latéři, truhláři, elektrikáři a montéři 
suchých staveb si připravili vý-
stavní stánky, ve kterých předváděli 
praktické ukázky, výrobky, mate-
riály a konstrukce a zodpověděli 
všechny kladené otázky. „Zároveň 
byly zpřístupněny všechny prostory 

školy, kde se realizuje teoretické 
i praktické vyučování. Ve venkovní 
části byly vystaveny stavební stroje. 
Nejen v dílnách odborného výcviku 
si zájemci mohli vyzkoušet svou 
zručnost a šikovnost,“ doplnila 

Gabriela Tenková.
Součástí celé akce byla soutěž pro 

žáky základních škol, kteří mohli vy-
robit jednoduchý model stavby, koláž 
na téma stavitelství anebo nakreslit 
tematický obrázek.
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Pracovní příležitosti v ZF Klášterec
Uvažujete o změně? Věříte, že budoucnost patří elektromobilitě? Pak přijďte k nám a spojte vaši budoucnost s naší!
Jsme ZF – mezinárodní společnost s více jak 137.000 zaměstnanci 
ve 40 zemích světa. Pro expanzi našeho kláštereckého závodu právě 

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA TYTO POZICE:
n Electronics Engineer
n Mechanik seřizovač
n Inženýr zákaznické kvality
n Finanční účetní SAP
n Koordinátor výrobních systémů 
n Specialista logistiky
n Procesní inženýr
n Inženýr dodavatelské kvality

Neváhejte a přidejte se k nám!
Zájemci si mohou vyplnit osobní 
dotazník uchazeče 
na webu http://www.zfklasterec.cz 
nebo zaslat strukturovaný životopis na: 
kls-personalni@zf.com

n  Specialista bezpečnosti 
práce a životního prostředí

n Inženýr kvality dodávek
n Inženýr kvality / Specialista analýz
n Technický specialista výroby
n Specialista nákupu
n Specialista Controllingu
n Technik měření
n HR Assistant / Recepce
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křížovka Před 170 lety byla otevřena nová budova (tajenka 1) v domě č. p. 103 na dnešním (tajenka 2) náměstí.
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osmisměrka Novinkou Chomutovských Vánoc je (tajenka). vTipy

Stěžuje si jeden: „Já mám smůlu! 
Jmenuju se Potůček. Bydlím na 
Rybníčku, syn v Kaprově ulici, 
žena pracuje U Zlaté štiky a na 
svátky jsme ještě neměli rybu.”

O Vánocích v noci přijde holčička 
do ložnice: „Mami, kdo je ten 
tlustý pán, co uvíznul v komíně?” 
„To je Santa Claus.” 
„A ti pánové v dodávce před 
domem jsou jeho sobi?

„Strýčku, víš, jaký vlak má 
největší zpoždění?” 
„Nevím.” 
„Ten, co jsi mi slíbil loni 
k Vánocům.”

„Mámo, padá hvězda!” křičí 
Pepíček z obýváku. 
„Tak si něco přej.” 
„Ale z vánočního stromečku!”

„Táto, koupil jsi něco naší holce 
k Vánocům?” 
„Koupil, mámo, DVD 
s muzikálem.” 
„A není to trochu málo?” 
„Prosím tě, vždyť na ní hraje 
šedesát muzikantů a zpívá sto 
lidí.”

„Je Štědrý večer a ty jsi mi nedal 
pod stromeček žádné šaty.” 
„Nedal, nezapomeň, že je dneska 
Adama a Evy.”AMPÉr, bOdláK, bOršč, dáreK, dONAšeč, HeKTArY, KáVOVAr, KládA, 

lAOSAN, leNKA, lOSOS, NANdU, NeCHUŤ, PAdOl, POdSAdA, POdVrH, 
rAdKA, SlOVAN, SrdCe, STrANíK, TAŤKA, UlITY, VízUM, VrTOCH, zMAčKAT
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 6.12. st 17.00 Thor: ragnarok (3d)
 6.12. st 19.00 zahradnicTví: nápadník
 7.12. čt 17.00 kvarTeTo
 7.12. čt 18.00 7 živoTů
 7.12. čt 20.00 moTorBand: resTarT 
 8.12. pá 17.00 přání k mání
 8.12. pá 18.00 hráči se smrTí
 8.12. pá 20.00 maTky na Tahu o vánocích 
 9.12. so 19.00 maTky na Tahu o vánocích 
 10.12. ne 15.00 přání k mání
 10.12. ne 16.00 milada
 10.12. ne 18.00 zahradnicTví: nápadník
 10.12. ne 19.00 vražda v orienT expresu
 11.12. po 17.00 TáTa je doma 2
 11.12. po 19.00 dokud nás svaTBa nerozdělí
 12.12. út 17.00 liga spravedlnosTi (3d)
 12.12. út 19.00 maTky na Tahu o vánocích
 13.12. st 17.00 esa z pralesa 
 13.12. st 18.00 maTky na Tahu o vánocích 
 13.12. st 19.30 liga spravedlnosTi
 14.12. čt 00.01 sTar Wars: poslední z jediů (3d)
 14.12. čt 16.00 sTar Wars: poslední z jediů 
 14.12. čt 19.30 sTar Wars: poslední z jediů 
 15.12. pá 16.00 sTar Wars: poslední z jediů (3d)
 15.12. pá 17.00 kvarTeTo
 15.12. pá 19.30 sTar Wars: poslední z jediů 
 15.12. pá 20.00 sTar Wars: poslední z jediů 
 16.12. so 15.00 esa z pralesa 
 16.12. so 16.00 sTar Wars: poslední z jediů 
 16.12. so 18.00 sTar Wars: poslední z jediů (3d)
 16.12. so 19.30 7 živoTů
 17.12. ne 15.00 paddingTon 2
 17.12. ne 16.00 sTar Wars: poslední z jediů 
 17.12. ne 18.00 zahradnicTví: nápadník
 17.12. ne 19.30 sTar Wars: poslední z jediů (3d)
 18.12. po 17.00 sTar Wars: poslední z jediů 
 18.12. po 19.00 hráči se smrTí
 19.12. út 17.00 TáTa je doma 2
 19.12. út 19.00 sTar Wars: poslední z jediů 
 20.12. st 17.00 liga spravedlnosTi (3d)
 20.12. st 19.00 vražda v orienT expresu
 21.12. čt 17.00 jumanji: víTejTe v džungli! (3d)
 21.12. čt 18.00 špindl
 21.12. čt 20.00 špindl
 22.12. pá 17.00 ferdinand (3d)
 22.12. pá 18.00 jumanji: víTejTe v džungli!
 22.12. pá 19.30 špindl
 23.12. so 15.00 přání k mání
 23.12. so 17.00 jumanji: víTejTe v džungli! 3d
 23.12. so 19.00 špindl
 25.12. po 15.00 ferdinand
 25.12. po 17.00 špindl
 25.12. po 19.00 jumanji: víTejTe v džungli! (3d)
 26.12. út 15.00 přání k mání
 26.12. út 17.00 TáTa je doma 2
 26.12. út 19.00 sTar Wars: poslední z jediů 
 27.12. st 15.00 ferdinand (3d)
 27.12. st 17.00 dokud nás svaTBa nerozdělí
 27.12. st 19.00 ladíme 3
 28.12. čt 15.00 esa z pralesa 
 28.12. čt 17.00 nejvěTší shoWman 
 28.12. čt 19.00 zTracen v džungli
 29.12. pá 15.00 příšerákovi
 29.12. pá 17.00 zTracen v džungli
 29.12. pá 19.00 nejvěTší shoWman
 30.12. so 15.00 ferdinand
 30.12. so 18.00 jumanji: víTejTe v džungli!
 30.12. so 19.00 sTar Wars: poslední z jediů 
 31.12. ne 11.00 příšerákovi
 31.12. ne 15.00 paddingTon 2
 31.12. ne 17.00 špindl
 31.12. ne 19.00 nejvěTší shoWman
 1.1. po 15.00 ferdinand (3d)
 1.1. po 17.00 dokud nás svaTBa nerozdělí
 1.1. po 19.00 špindl
 2.1. út 17.00 jumanji: víTejTe v džungli!
 2.1. út 19.00 ladíme 3

 
KINO SVěT

 6.12. st 09.00  neTradiční formy personalisTiky – seminář – Okresní 
hospodářská komora Chomutov

 6.12. st 18.00  povídání o Bylinkách – SKKS 

 7.12. čt 15.00  Tvoření aneB lehce předvánočně – SKKS 

 7.12. čt 17.00  pesTroBarevná kolumBie – přednáška s ochutnávkou 
specialit z Kolumbie – Café Atrium

 7.12. čt 17.00  večery pod lampou – hudebně literární pořad se spisova-
telkou, scénáristkou a překladatelkou Terezou Brdečkovou, autorkou 
seriálu Bohéma, a jejím manželem písničkářem, básníkem, textařem 
a překladatelem Jiřím Dědečkem – SKKS

 7.12. čt 17.00  z chomuTova až do afriky – beseda s Martinem Šílem 
z cyklu Já a Chomutov – Dům J. Popela 

 10.12. ne 15.00  rodinné zápolení 2017 – slavnostní losování – městské diva-
dlo 

 10.12. ne 16.00  je chanuka vaším sváTkem? – svátek světel – akce Výboru 
pro národnostní menšiny a teplické židovské obce, vystoupí Duo 
Menorah – kostel sv. Kateřiny

 12.12. út 18.00  TáBoření v přírodě – cestopisná přednáška – SKKS

 13.12. st 18.00  asTrologie – SKKS

 13.12. st 18.00  o lásce – diskusní večer na téma sex, city, vztahy – SKKS

 16.12. so 08.00  severočeské farmářské Trhy – parkoviště u informačního 
centra

 16.12. so 09.00  vánoční šupina – zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, soutěž 
o vánočního kapra – Aquasvět

 16.12. so 14.00  BeTlémský příBěh – loutkové představení Malé scény Hořovi-
ce – kostel sv. Kateřiny

 16.12. so 16.00  vánoční punč – vánoční divadlo od Ruth J. Weiniger v podání 
dětí i dospělých na improvizační pásmo Víta Kloučka Chomutovské 
zrození, na trubače Consonare (již od 15.00 hodin venku). Rozlévaná 
bude též dětská obdoba vánočního punče bez alkoholu – evangelická 
fara

 18.12. po 17.00  pjér la šé´z – tematický otevřený večer – Café Atrium

 21.12. čt 17.30  vánoční arT zasTavení – prezentace ZUŠ – Café Atrium 

 31.12. ne 10.00  silvesTrovský výšlap na kočičák – program v muzeu Na 
Kočičáku pro všechny, kteří se na místo dostaví mezi 10. a 15. hodinou 
pěšky nebo na lyžích – muzeum Na Kočičáku

 31.12. ne 13.00  silvesTr na ledě – zábavné odpoledne s hudbou a občerstve-
ním na ledě – zimní stadion

 4.1. čt 17.00  100. výročí české asTronomické společnosTi – pre-
zentace, přednáška – sál Jiřího Popela z Lobkovic, vlevo od Hvězdářské 
věže 

  prohlídky inTeriérů sTaveB ve sTaré vsi s průvod-
cem – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

PředNášKY, beSedY, AKCe

 11.12. po 19.00  cyrano – autorský muzikál Ondřeje Brzobohatého a Ľubomíra Fel-
deka. Cyrano, muž bez bázně a hany, je legendární postavou, symbolem 
cti, odvahy a mužnosti, Gaskoněc s proslule dlouhým nosem, který se na 
smrt zamiluje do své sestřenice Roxany. Své city se jí ale neopovažuje při-
znat, a tak smutně přihlíží, jak se Roxana zhlédne v krásném, ale hloupém 
Kristiánovi... Touha a nenaplněná láska na pozadí válečných bojů.

 12.12. út 19.00  Bex marshall Band – nositelka ocenění British Blues Awards 
Bex Marshall vyniká jedinečným stylem své kytarové hry, ve kterém 
spojuje klouzavou slide techniku, blues rock, ragtime a roots music. Její 
hlas je kombinací vokálu staré utrápené černošky a soulového feelingu 
rockové hvězdy. Bex posunuje hranice blues, její písně byly opakovaně 
označovány britskou hudební kritikou jako nadčasové, s občasnými 
doteky geniality. Koncertní nasazení Bex je pak hodnoceno doslova 
jako hudební tornádo.

 17.12. ne 15.00  sněhová královna – Sněhová královna očarovala Kaje pomocí 
jednoho malého střípku z kouzelného zrcadla a uvěznila ho ve svém 
osamělém světě, kde není místo pro lásku. Gerda se snaží svého přítele 
Kaje najít i navzdory dlouhé pouti k sněhovému království. Pomůže 
jí Květinová dáma nebo Havran? Proč musí Finka s Laponkou péct 
spoustu muffinů, proč loupežnická dcerka nemá žádné kamarády 
a proč princ s princeznou třídí dobré sny od špatných? Podaří se Gerdě 
zachránit Kaje? Inscenace vhodná pro děti od tří let.

 29.12. st 17.00  silvesTrovský večerníček – tradiční předsilvestrovská 
zábava nejen pro seniory.

MěSTSKÉ dIVAdlO

 9.12. so 19.00 vladimír mišík & eTc – Hřebíkárna 
 10.12. ne 16.00 advenTní koncerT – pěvecký sbor Aurum 
 11.12. po 15.30 vánoční zpívání – Klub přátel Chomutova – Café Atrium

KONCerTY

 Do 17.12. čerTovské sklepy – výstava s programem – sklepy Špejcharu
 Do 22.12. oBrazy – šárka coganová – galerie Lurago
 Do 22.12. oBrazy – milan pecák, marTin zhouf – galerie Špejchar
 Do 31.12. kresBy a ornamenTy – heidi šoTTová – galerie Na schodech
 Do 31.12.  výsTava děl ilusTráTora a kreslíře peTra urBana – 

galerie Zlatý klenot
 Do 31.12. vánoce v muzeu – výstavní prostory muzea na radnici
 Do 31.12. advenTní čas – Mateřská škola Chomutov – výstavní síň knihovny
 Do       5.1.  malujeme srdcem – výstava obrazů žáků ZŠ Ak. Heyrovského – Café 

Atrium

VýSTAVY

Pravidelné 
akce
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podroBný kalendář 
akcí najdeTe na WeBu:

chomuTovské noviny
měsíčník pro občany 
statutárního města chomutova • 
Evidenční číslo titulu MK ČR 
E 11988 • vydává statutární město 
Chomutov • adresa vydavatele, 
redakce a distribuce: Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov • Tiskne 
SAMAB BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

redakce:
Tomáš Branda, šéfredaktor 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz

inzerce:
ladislav paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

Tomáš Tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz

 7. a 14.12. 16.00  auTodráha pro veřejnosT 
 11.12. po 10.00  vánoční výsTava – výstava potrvá do 22. prosince
 13.12. st 16.30  vánoční vysToupení hudeBních kroužků 
 13.12. st 18.00  česko zpívá koledy
 15.12. pá 16.30  plsTění - výroBa andílka
 16.12. so 10.00  vánoční aranžování
 23.12. so 09.00  Tradiční florBalový Turnaj
   counTry Taneční kluB laso – každou středu od 18 hodin
   auTodráha pro veřejnosT – každý čtvrtek od 16.00 hodin
   dopolední keramika – každé úterý od 10 hodin
    keramika pro dospělé a mládež – každou středu od 17 hodin
   zumBa fiT nejen pro maminky – každou středu od 10 hodin
   cvičínek – každé úterý a čtvrtek od 10 hodin

SVč dOMečeK

Pravidelné 
akce

 10.12. ne 15.30  chomuTov – jihlava – extraligové hokejové utkání – SD aréna
 16.12. so 09.00  sTředoevropský pohár – III. kolo – rychlopalná a standardní 

vzduchová pistole – střelnice SSK Chomutov
 22.12. pá 17.30  chomuTov – víTkovice – extraligové hokejové utkání – SD aréna
 28.12. čt 09.00  chomuTovská exTraliga – V. kolo – vzduchová pistole, 

vzduchová puška – střelnice SSK Chomutov
 28.12. čt 17.30  chomuTov – plzeŇ – extraligové hokejové utkání – SD aréna 

    veřejné Bruslení – každé úterý od 18 hodin, každou sobotu a neděli od 
10 a 17 hodin. Bruslení s lektorem se koná každé pondělí od 17.15 hodin. 

    calisThenika + parkour Trénink – posilování s vlastní váhou těla – 
každý pátek od 20 hodin, každou sobotu a neděli od 13 hodin – tréninky s vlastní 
váhou těla, cvičení na hrazdě, bradlech, kruhách a žíněnkách. Cvičení vychází 
z prvků silové gymnastiky a učí zapojovat hluboký stabilizační systém, zpevňuje 
páteř a pomáhá rychleji zlepšit postavu – cvičitel Milan Dvořák – SVČ Domeček

SPOrT

Pravidelné 
akce

   všemu svěTu na ÚTěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

   svěT krušných hor – Dům Jiřího Popela – v expozici je k vidění přes 
400 předmětů z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky

  minerály a horniny krušnohoří – Dům Jiřího Popela

   pohledy do pravěku – nová archeologická expozice –  
Dům Jiřího Popela

  lapidárium – kamenné plasTiky – expozice muzea na radnici

  fialův pohyBlivý BeTlém – expozice muzea na radnici

OblASTNí MUzeUM
 Stálé 
expozice
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Mladí kajakáři vyzvou v příštím 
roce světové dragony 

Uvidíme, jestli na jaře bude o co hrát 

Dvacítka dětí z Chomutova se 
příští rok představí na juniorském 
mistrovství světa v dračích lodích 
v Maďarsku. Účast si zajistily vítěz-
stvím na podzimním mistrovství ČR 
v Račicích. Kromě cesty do Maďarska 
dostaly i speciální dárek, dračí loď pro 
deset osob.

Na začátku bylo drtivé vítěz-
ství dětí z oddílu kanoistiky SC 80 
Chomutov na mosteckém Poháru 
dračích lodí. „Nijak zvlášť jsme se 
nepřipravovali, bylo to spíše doplnění 
k tréninku, ale naše děti prostě znají 
vodu a mají pro ni cit,“ vzpomíná 
Petr Doležal, předseda a trenér oddílu 
rychlostní kanoistiky, a dodává: „Měly 
z vítězství hroznou radost, přece jen 
se věnují individuálnímu sportu a teď 
bojovaly společně a zvítězily.“

Vítězství zaujalo i prezidenta 

České asociace dračích lodí Petra 
Klímu, který chomutovskou mlá-
dežnickou posádku pozval do Račic 
na mistrovství České republiky. Zde 
startovaly i posádky specializující se 
na tento sport, přesto chomutovský 
tým složený z dětí ve věku 12 až 17 let 
opět nenašel přemožitele. „Petr Klíma 
nás vyhlásil jako historicky první ju-
niorské mistry České republiky v dra-
čích lodích,“ vypráví Petr Doležal.

Vítězstvím v Račicích se chomu-
tovská posádka nominovala na mist-
rovství světa, které se bude v příštím 
roce konat v Maďarsku. „Nebudeme 
měnit tréninkový rytmus, ale chceme 
se zaměřit na sjíždění posádky,“ říká 
Petr Doležal a zároveň dodává, že 
v Maďarsku budou závodit děti, které 
pro loď účast v prestižním závodě vy-
jely. „Většina z nich usiluje o repre-

zentaci v kajaku, toto je pro ně vlastně 
odměna a ony samy to tak berou. 
Takže o motivaci budou mít posta-
ráno,“ doplňuje.

Není to jediná odměna, kterou 
děti za své vítězství v Račicích zís-
kaly. „Už před závody jsme s aso-
ciací řešili nákup desetimístné dračí 
lodi, abychom vyšli vstříc především 
dospělým, kteří sem jezdí pádlovat 
ve volném čase. Pro ně je často pro-
blém obsadit dvacetimístnou loď,“ 
říká Petr Doležal. Po vítězství juni-
orů na mistrovství republiky už klub 
podobné věci řešit nemusí, asociace 
dračích lodí mu totiž jednu takovou 
loď věnovala, aby podpořila rozvoj 
tohoto sportu v Chomutově, který 
zároveň označila jako jedno z trénin-
kových středisek tohoto rozmáhají-
cího se sportu.

Deváté místo v tabulce není 
úplně podle představ brankáře 
a sportovního sekretáře fotbalového 
klubu FC Chomutov. Skutečnost, 
že tým dělí od druhého místa jen 
4 body, už předsezonním ambicím 
Radka Zaťka odpovídá daleko více. 
„Uvidíme, jak se podaří úvodní dvě 
kola a jestli bude o co hrát,“ říká.

Tabulka divizní skupiny B je ne-
bývale vyrovnaná. „V dalších diviz-
ních skupinách bychom s 27 body 
byli někde na druhém místě. V naší 
není mužstvo, které by ostatní jasně 
převyšovalo, vyhrává ten, kdo má 
lepší formu,“ říká při pohledu na 
tabulku Radek Zaťko, jehož tým 
oproti minulému roku na jaře ne-

budou trápit záchranářské starosti. 
Na sestupové příčky má náskok 
17 bodů.

Z patnácti zápasů prohrál 
Chomutov jen třikrát – s vedou-
cími Velvary, Motorletem a Louny. 
„Celkem jsme mohli mít o nějaké 
tři, čtyři body víc a bylo by to ještě 
veselejší,“ lituje Radek Zaťko 
především prohry v Lounech, jež 
zbrzdila dobře rozjeté mužstvo. 
Přišel výsledkový útlum, který se 
podařilo vyřešit až změnami v ka-
bině. „Hráči, kteří nechtěli hrát za 
Chomutov, odešli na hostování, 
místo nich přišel Dominik Hána 
a Bosňané Anido Hajro a Muamer 
Mešič. Kádr teď sice není široký, 
ale jsme dobrá parta a táhneme za 
jeden provaz, to se projevilo na i na 
výsledcích,“ popisuje Radek Zaťko.

Na konci podzimu se tak Cho-
mu tov pyšnil nejlepší formou z di-
vize B. O možnosti postupu však 
v klubu mluvit nechtějí, přestože 

jarní část sezony se většinou týmu 
daří ještě více. „Pod tlakem podá-
váme lepší výsledky, ale poslední 
roky to byly hlavně starosti o zá-
chranu soutěže. Nevíme, jestli by 
hráčům tlak na postup spíše nesvá-
zal nohy,“ vysvětluje sportovní se-
kretář, proč klub zatím nevyhlašuje 
postupové ambice.

Nakonec v letošním roce byl 
chomutovský klub ohledně cílů 
skromný i před sezonou. „Hlavním 
úkolem byla stabilizace kádru,“ 
prozrazuje Radek Zaťko, který 
spolu s Vojtěchem Kubíkem, 
Patrikem Gedeonem a Martinem 
Bočkem tvoří zkušenou osu muž-
stva, kterou doplňují nadějní cho-
mutovští odchovanci. „Jsou to kluci 
pod dvacet let, kteří mohou vedle 
zkušených hráčů fotbalově růst,“ 
říká Radek Zaťko a dodává: „Brzy 
bude na nich, aby to po nás pře-
vzali. Proto jsem rád, že mají tak 
dobré učitele.“

domácí si odnesli sedm medailí
Na chomutovském zimním sta-

dionu se konal krasobruslařský závod 
Chomutovská brusle. Sedmnáctý roč-
ník soutěže zahájil letošní celorepubli-
kovou závodní sezonu. „Chomutovská 
brusle patří již několik let mezi jeden 
z nejoblíbenějších pohárových kraso-
bruslařských závodů a to, že oblíbe-

nost tohoto závodu stoupá, dokazuje 
i účast bezmála dvou stovek závod-
níků,“ uvedla Vladimíra Ciprová 
z Krasobruslařského klubu Chomutov.

Domácí klub na závod vyslal 
jednadvacet reprezentantů a odnesl 
si z něj sedm cenných kovů. Tereza 
Ciprová, Daniel Karlík a Dagmar 

Knížetová získali ve svých kategoriích 
zlatou medaili. Stříbro si odvezly Nela 
Pokorná, Anna Kondráková a Marie 
Mašková. Alena Červená v závodě 
získala bronz.

Závod pořádal Krasobruslařský 
klub Chomutov za podpory města 
Chomutova.

Chomutovský sport přišel o jednu 
z největších osobností, 3. listopadu 
ve věku 82 let odešel do zápasnic-
kého nebe jiří kormaník. Zůstává 
nejúspěšnějším chomutovským 
olympionikem, když startoval na 
třech olympiádách, přičemž z  to-
kijské v roce 1964 přivezl stříbrnou 
medaili. Je bronzovým medailis-
tou z MS v roce 1965 a z ME v roce 
1968, desetinásobným mistrem 
republiky v řeckořímském zápase 
a čtyřnásobným ve volném stylu.
Narodil se 26. března 1935 v  ru-
munském městě Scaius a do Cho-
mutova přišel s  rodiči po druhé 
světové válce. V  roce 1954 se stal 
členem zdejšího zápasnického od-
dílu, v  jehož dresu získal veškeré 
úspěchy. Mimořádnou sportovní 
kariérou dělal Chomutovu dobré 
jméno po celém světě, je tedy lo-
gické, že byl jedním z prvních laure-
átů Ceny Jiřího Popela z Lobkovic. 
Současně Jiří Kormaník pro cho-
mutovské sportovce a  sportovní 
fanoušky zůstává důkazem, že i ve 
zdejších podmínkách lze dosáh-
nout světových úspěchů a slávy.

foto: Ladislav Chlíbek
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Na 32. ročníku Chomutovského 
tanečního gala se z vítězství rado-
valy zahraniční páry, zástupci české 
taneční scény se museli spokojit 
s bronzem. K radosti chomutov-
ských příznivců tance se ve stan-
dardních tancích i latině jednalo 
o pár Jan Musal a Jana Kukučová, 
která z Chomutova pochází.

 „V latině máme trochu vyšší 
ambice, tak uvidíme, jestli to 

vyjde, nebo ne,“ říkala po třetím 
místě ve standardních tancích Jana 
Kukučová, která se domácí soutěže 
účastní pravidelně. Jen v minulém 
roce musela s partnerem ze zdra-
votních důvodů účast odmítnout. 
Odměnou za návrat jim nakonec 
byly dvě bronzové příčky a také 
vítězství v kategorii nejsympa-
tičtější pár. „To nás těší nejvíce, 
protože to znamená, že na diváky 

dobře působíme a vypadáme pro 
ně hezky,“ smál se Janin taneční 
partner Jan Musal. „Letos jsme 
se v deseti tancích dostali do ná-
rodní reprezentace a aktuálně jsme 
v hodnocení pátým párem, takže 
tento rok je pro nás velmi úspěšný 
a dnešní medaile to potvrdily,“ 
uzavřela Jana Kukučová. 

Radost z úspěchu domácí zá-
vodnice měl i primátor Marek 

Hrabáč, který zároveň přivítal 
skutečnost, že chomutovská soutěž 
přilákala závodníky šesti různých 
národností. „Je pro nás čest hostit 
taneční akci mezinárodního vý-
znamu,“ řekl. Spoluorganizátor 
Karel Maršálek pak doufá, že ví-
tězství zahraničních párů bude pro 
české tanečníky motivací, aby v si 
v příštím roce vzali nejcennější 
kovy zpět. 
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bronzový návrat jany Kukučové 
na Chomutovské taneční gala 

foto: Roman Dušek



Změna programu vyhrazena.

    6. - 23.12.

10.00 - 19.00 VÁNOČNÍ TRH 

6.12.

16.30 - 17.20 ANdělské zpÍVÁNÍ (MŠ Chomutov)

17.40 - 18.30 VÁNOČNÍ dIskO (TK Beethoven D.C., o.s.)

7.12.

16.30 - 17.20 ROk V pAlACHOVCE 

(ZŠ speciální a  MŠ Chomutov, Palachova)

17.40 - 18.30 VÁNOČNÍ VYsTOUpENÍ (TŠ STARDANCE, s.r.o.)

8.12.

9.00 - 10.00 zdOBENÍ VÁNOČNÍCH sTROMkŮ v atriu SKKS

16.30 - 18.30 VÁNOČNÍ VYsTOUpENÍ ŽÁkŮ

(ZUŠ T.G.M. Chomutov)

19.30 - 22.30 VÁNOČNÍ COUNTRY BÁl se skupinou Album

9. - 10.12. 2. adventní víkend moderuje Radek Jirgl

10.00 - 18.00 sTAROČEské VÁNOCE  (agentura Modua)

9.12.

10.30 - 11.30 O pRINCEzNě ČÁRYpÍŠE 

(Loutkářský spolek Před Branou Rakovník)

14.00 - 15.00 sTAROČEskÁ dECHOVkA O VÁNOCÍCH

15.15 - 15.45 křEsT kAlENdÁřE CHOMUTOV- kOMOTAU 

(historické fotografie)

16.00 - 17.00 MÁM RÁd VlAkY - JIřÍ ŠTědROň (MaJa)

18.00 - 19.00 MAkOVEC a jeho vánoční pohoda

10.12.

15.00 - 16.00 HVězdA VÁNOC 

(Divadlo Hnedle Vedle a superstár Z. Drda)

17.00 - 18.00 BIG BANd zdENkA TÖlGA

11.12.

16.30 - 17.20 VÁNOČNÍ pOHÁdkA (ZŠ Chomutov, Kadaňská)

17.40 - 18.30 VÁNOČNÍ zVONEČEk z přÍkOp 

(ZŠ Chomutov, Na Příkopech)

12.12.

16.30 - 17.00 VÁNOČNÍ sTřÍBRNÁ pOHÁdkA 

(ZŠ Chomutov, Hornická)

17.30 - 18.30 BÍlé VÁNOCE, I‘ M A lAdY, O lÍNýCH ČERTECH 

A MIkUlÁŠI , O 12 MěsÍČkÁCH 

(ZŠ Chomutov, Školní)

13.12.

16.30 - 16.45 ANdělskÁ ŠkOlA 

(ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského)

17.30 - 18.30 ČEskO zpÍVÁ kOlEdY

14.12.

16.30 - 17.20 TANCUJÍCÍ ANdÍlCI, BUBNUJÍCÍ ČERTI, 

zpÍVAJÍCÍ ANdělé, BUdE NÁM VEsElE 

(ZŠ a MŠ Chomutov,  17. listopadu)

17.30 - 18.15 VÁNOČNÍ pROMěNY (ZŠ Chomutov, Zahradní)

15.12.

16.30 - 17.20 VÁNOČNÍ HARMONIE (ZŠ Chomutov, Březenecká)

17.30 - 18.30 VYsTOUpENÍ děTÍ dOMEČkU 

(Domeček Chomutov)                                                                                            

16. - 17.12. 2. adventní víkend moderuje Aleš lehký

16.12.

10.30 - 11.30 JAk TO BYlO s JEŽÍŠkEM (Divadlo Hnedle Vedle)

14.00 - 15.00 kRÁskA A zVÍřE (Divadlo NaOko)

18.00 - 19.00 COUNTRY VÁNOCE skUpINY AlBUM

17. - 23.12.

10.00 - 18.00 VÁNOČNÍ BOBOVÁNÍ 

17.12.

10.00 - 18.00 OTEVřENÍ RYBÍHO TRHU s dOpROVOdNýM 

pROGRAMEM (parčík u radnice)

10.30 - 11.30 kAŠpÁREk A ČERTI 

(Loutkářský spolek Před Branou Rakovník)

14.00 - 15.00 lEdOVé kRÁlOVsTVÍ s ElzOU (MaJa)

16.30 - 17.30 VÁNOČNÍ MElOdIE 

(Hornický dechový orchestr SD a.s.)

18.12.

16.30 - 17.05

zIMNÍ pOHÁdkA 

(ZŠ a MŠ DUHOVÁ CESTA s.r.o.)

17.15 - 17.30 lOUpEŽNICké VÁNOCE (MŠ Kaštánek Jirkov)

17.45 - 18.30 NEJEN VÁNOČNÍ HIp-HOp 

(TerryDance Company)

19.12.

16.30 - 17.00 VÁNOCE, VÁNOCE (ZŠ Chomutov, Písečná)

17.00 - 17.00 přI VÁNOCI dlOUHé NOCI  (FS Krušnohor)

18.00 - 18.15 JINGlE BElls (ZŠ  a MŠ Svět Chomutov)                                         

20.12.

16.00 - 18.00 VÁNOČNÍ dIskOTAČENÍ

21.12.

16.00 - 17.00 NAd BETléMEM sVÍTÍ HVězdA (MaJa)

22.12.

16.00 - 17.00 MEGAfON  (hudební skupina)

18.00 - 19.00 RETROsExUAls A JEJICH VÁNOČNÍ HITY

23.12.

14.00 - 15.00 VÁNOČNÍ sHOw (Divadlo Hnedle vedle)

16.00 - 17.30 VÁNOČNÍ ÚlET

16.00 - 18.00 BETléMské sVěTlO (skauti občanům Chomu-

tova přivezou betlémské světlo, historický autobus 

Škoda 706 RTO OD 17.25 - 18.00)

24.12.

11.00 - 15.00 ŽIVý BETléM (agentura J. Stejný)

25. - 30.12.

13.00 - 18.00
VÁNOČNÍ pOHOdA (prodej občerstvení)

25. - 30.12.

14.30 - 16.30 VÁNOČNÍ JÍzdY kOČÁREM Jk pzOO O AdVENT-

NÍCH VÍkENdECH 

9. - 10., 16. - 17. a 23. - 24.12. 

JÍZDY JEN NA OBJEDNÁNÍ TEL.: 602 973 947

V případě velmi špatného počasí se jízdy ruší.


