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Adoptujte mě
Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 

a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud se 

rozhodnete stát se adoptivním rodičem, sta-

čí vyplnit jednoduchý formulář na webových 

stránkách www.zoopark.cz nebo zavolat na 

telefon 474 624 412. Částka bude použita 

na náklady spojené s chovem a výživou 

vybraného zvířete. Adopci lze darovat jako 

originální dárek.

Částkou 500 Kč ročně můžete adoptovat 

páva korunkatého. Samec má hlavu, krk 

a břicho modře zbarvené. Peří na zádech 

je zelenohnědé a křídla jsou hnědá a černě 

pruhovaná. Ocas pávů není pravý ocas, 

ale jsou to prodlou-

žené vrchní krovky, 

které tvoří tzv. vlečku. 

Samci mohou měřit 

i s vlečkou přes 2 

metry. Samice jsou 

většinou hnědošedé.

Výročí Chomutovska
2. 12. 1936 narodil se Zdeněk VACHATA, 

historik Chomutovska, odborný publicista 

a překladatel.

2. 12. 1941 Chomutov navštívil Konrad 

Henlein, který zde pronesl projev na celo-

krajském shromáždění německých žen.

12. 12. 1931 Na vrchu Strážiště byl zahájen 

provoz horského hotelu s kamennou roz-

hlednou (pozdější hotel Partyzán). Postaven 

byl podle projektu architekta Kuglera.

13. 12. 1991 Do Chomutova přijel federální 

ministr fi nancí Václav Klaus.

Sport
Školy a volný čas
Servis
Fotoreportáž
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5. 12. 
Čertovská nadílka na náměstí 1. máje od 

16 hodin. Od 17.30 Mikulášská fantazie 

– animovaný příběh na městské věži, 

rozsvícení stromu, výzdoby, ohňostroj.

9.–23. 12. 
Vánoční trhy na náměstí 1. máje 

s doprovodným programem.

13. 12. 
Dražba exekučně zabavených věcí od 

16 hodin v zasedací místnosti magistrátu 

ve Zborovské ulici.

Historici diskutovali 
o chomutovském povstání
Comotovia: konference, která se pořádá jednou 

za dva roky, se tentokrát věnovala významnému 

chomutovskému povstání.

4–5

6

7

15

Sedmá dražba nabídne 
věci z exekucí
Město Chomutov pořádá další dražbu věcí 

zabavených v exekučním řízení. Předměty 

dražby si můžete prohlédnout na ofi ciálních 

stránkách města.

Sociální dávky bude 
vyplácet úřad práce
Sociální reforma mění výplaty sociálních dávek. 

Změny již od 1. ledna.

Koza Róza na ledě 
uchvátila všechny 
soutěžící děti
Fotografi e od Stanislava Krále mapují Lední 

hrátky na novém zimním stadionu.
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Téma

Novinkou je karta sociálních systémů

Novinkou, kterou sociální reforma určitě při-
nese, je karta sociálních systémů. Ta bude ja-
kousi legitimací člověka, který využívá soci-
ální systém, a bude slučovat několik funkcí. 
Tou nejhlavnější je, že se s ní bude moci pla-
tit v obchodech. Kartou však nelze zaplatit 
alkohol či cigarety. „Tím se zamezí zneužívá-
ní sociálních dávek,“ říká Kamila Faiglová, 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví. Proto lidé, kteří již dávky zneužili, budou 
peníze dostávat jen touto formou. Karta so-
ciálních systémů bude sloužit také jako prů-
kaz osoby se zdravotním postižením. S kar-
tou budou zdravotně handicapovaní občané 
čerpat výhody jako při předložení průkazu 
TP, ZTP nebo ZTP/P. Karta bude také učit 
sociálně slabé hospodařit s penězi. Může mít 
denní limity, a zabrání tak utracení celé dáv-
ky najednou.

Radnice se bude ještě více 
věnovat terénní práci

Veškerou administrativu spojenou s vyplá-
cením dávek budou klienti i nadále vyřizovat 

v budově magistrátu. Jednat však budou již 
s úřadem práce.  „Ten bude mít u nás deta-
šované pracoviště,“ řekl Martin Klouda. Tři-
náct pracovnic magistrátu od Nového roku 
přejde pod úřad práce a kontinuálně navá-
žou na svou předešlou práci. Odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví tak zeštíhlí. „Ubu-
de hodně administrativy spojené s dávkami. 
To nám umožní se více zaměřit na sociální 
terénní práci, než tomu bylo v současnosti,“ 
vysvětluje Klouda s tím, že již jsou připra-
veny organizační změny tak, aby magistrát 
mohl do ulic vyslat více sociálních pracov-
nic. „Terénní práci se bude věnovat celé jed-
no oddělení odboru sociálních věcí,“ dopl-
ňuje Faiglová. Pracovnice v terénu budou 
vyhledávat lidi, kteří by mohli být ohroženi 
sociálním vyloučením a mohly by se u nich 
objevit sociálně patologické jevy.  „Do naše-
ho zorného pole se tak ještě více dostanou 
lidé bez domova, lidé v dluhové pasti či děti 
ohrožené zahálčivým životem jejich rodičů,“ 
vysvětluje Faiglová. Sociální pracovnice bu-
dou v terénu pátrat také po opuštěných seni-
orech, kteří potřebují pomoc. 

Sociální reforma pro lidi na sociálních dávkách mění řadu věcí. Tou nejzásadnější je, 
že všechny dávky jim bude vyplácet úřad práce. Přesto se naoko pro sociálně slabé, 
kteří část dávek pobírali od magistrátu, nic nezmění. „Vše si budou opět chodit vy-
řizovat na magistrát. Úřadu práce jsme totiž poskytli prostory a naši zaměstnanci 
přejdou pod úřad práce. Tudíž lidé na dávkách budou jednat se stejnými úředníky,“ 
popisuje změny od Nového roku náměstek primátora Martin Klouda. Přestože ma-
gistrát přijde o agendu spojenou s vyplácením dávek v hmotné nouzi, dávek pro 
osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči, neznamená to konec sociální 
práce. Naopak úřednice odboru sociálních věcí se ještě více než doposud zaměří na 
terénní práci, sociálně právní ochranu dětí a sociální poradenství.

Sociální dávky
bude vyplácet
 úřad práce
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Téma

Veřejná služba také pod úřadem práce

Úřad práce převezme od města také organi-
zaci veřejné služby. Což jsou více méně po-
mocné nebo úklidové práce. Klient na dáv-
kách hmotné nouze za nezapojení do veřejné 
služby bude sankčně vyřazen na šest měsíců 
z evidence úřadu práce a na tuto dobu přijde 
i o dávky hmotné nouze. Chomutovská rad-
nice, která patřila mezi průkopníky veřejné 
služby, má velký zájem na jejím pokračová-
ní. „Dlouhodobě máme čtyři sta lidí ve veřej-
né službě v devíti organizacích města. Lidé 
tak neztrácejí pracovní návyky a navíc jsou 
prospěšní městu,“ vysvětluje Klouda. Po-
tvrdil, že město bude s úřadem práce maxi-
málně spolupracovat na pokračování veřej-
né služby. „Prioritním úkolem Úřadu práce 
ČR je zajistit kontinuitu stávajícího stavu 
a jeho překlopení tak, aby v obcích, kde se 
veřejná služba vykonává, byla v maximální 
míře zajištěna od ledna příštího roku,“ do-
dal k problematice mluvčí Úřadu práce ČR 
Jiří Reichl. Veřejnou službu lidé vykonáva-

jí v technických službách, dopravním pod-
niku, Podkrušnohorském zooparku, ve spo-
lečnosti Kultura a sport, městské knihovně 
a v řadě neziskových organizací. Sociální re-
forma změnila počet hodin, které musí lidé 
na dávkách odpracovat. Doposud to bylo 
třicet hodin měsíčně. Od Nového roku je to 
dvacet hodin týdně.
Významnou změnou pro lidi, kteří jsou bez 
práce, bude od Nového roku rychlé zařaze-
ní do veřejné služby. „Znamená to, že po 
dvou měsících evidence může být uchazeč 
o zaměstnání zařazen do veřejné služby,“ 
upřesnil mluvčí Úřadu práce ČR Jiří Reichl.  
Zpočátku budou do veřejné služby zařazo-
váni především dlouhodobě nezaměstnaní 
a také ti, kteří jsou v evidenci opakovaně. 
„Pokud nezaměstnaný odmítne zařazení do 
veřejné služby, bude s ním zahájeno správ-
ní řízení o vyloučení z evidence uchazečů 
o zaměstnání,“ vysvětlil Reichl a doplnil, že 
tím přijde nejen o podporu v nezaměstna-
nosti, ale také o úhradu sociálního a zdra-
votního pojištění.

Novinky 
v podpoře 
nezaměstnaným

D É L K A  P O D P O R Y 

• Lidé do 50 let věku mohou dostávat 
podporu po dobu pěti měsíců, lidé od 50 
do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců 
a lidé nad 55 let až jedenáct měsíců.

V Ý Š E  P O D P O R Y 

• První dva měsíce dostanou nezaměst-
naní 65 procent průměrného čistého mě-
síčního výdělku z předchozího zaměst-
nání. Za měsíc mohou dostat maximálně 
0,58 násobek průměrné mzdy v České re-
publice, což v roce 2011 znamená nejvýše 
13 280 korun. 

• Další dva měsíce klesne podpora na 
50 procent dřívějšího výdělku a po zby-
tek podpůrčí doby pak uchazeč dostane 
jen 45 procent. 

• Při rekvalifi kaci se podpora zvyšuje na 
60 procent dřívějšího výdělku, maximum 
je 14 883 korun měsíčně v roce 2011.

B E Z  P O D P O R Y 

• Po skončení podpůrčí doby už neza-
městnaný získá jen sociální dávku ve výši 
životního minima, tedy necelých 3 200 
korun. Nevykazuje-li požadovanou aktivi-
tu, dostane jen existenční minimum, tedy 
2 020 korun.
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Aktuality

Biomasu pomáhá zpracovávat nová lopata

Historici diskutovali o chomutovském povstání

Chomutovský dopravní podnik se stal jedničkou v kraji 

Dopravní podnik měst Chomutova a Jir-
kova se stal Dopravcem roku 2011 v an-

ketě pořádané ústeckým krajským úřadem.  
Firma dostala ocenění za linkovou dopravu. 
Ta u chomutovského dopravce za poslední 
čtyři roky doslova zaznamenala boom.  „Pro 
nás je ocenění cestujících důležité především 
v tom, že potvrdili správnost směru, kterým 
jsme se před čtyřmi roky vydali,“ říká gene-
rální ředitel DPCHJ Jiří Melničuk.
Linková doprava v dopravním podniku v pod-
statě skomírala. „Byli jsme outsiderem, který 
dostával od krajského úřadu milionové pokuty 
za starý vozový park,“ popisuje Melničuk čtyři 
roky starý stav. Za tu dobu fi rma velmi inves-
tovala do rozvoje. Nakoupila více než čtyři de-
sítky nových autobusů a prakticky obnovila vo-

zový park linkové dopravy. Dnes, kdy se stala 
jedničkou v kraji z pohledu cestujících, denně 
zajišťuje zhruba pět set spojů, včetně pravidel-
né linky do Prahy a zpět. Jezdí na Chomutov-
sku, Jirkovsku, v Krušnohoří, na Kadaňsku, 
Žatecku, Lounsku a Lovosicku. 

S průběžnou proměnou vozového parku 
chomutovský dopravní podnik začal stoupat 
ve zmíněné anketě. „Přešli jsme před třetí 
a druhá místa. Největším úkolem teď bude 
udržet si přízeň cestujících minimálně ve 
stejné míře jako dosud. Bude to velmi těžké, 
protože poskytujeme službu, kterou ovlivňuje 
mnoho faktorů,“ dodává ředitel. Podle něj za 
dobrým výsledkem nejsou jen nové autobusy, 
ale kompletně celý tým dopravního podniku. 
„Bez dobrých řidičů, spolehlivých dispečerů 
či mechaniků a údržbářů bychom takového 
výsledku nedosáhli,“ přiznává. Znamenalo to 
také změnit fi losofi i k přístupu a odměňování 
zaměstnanců. „Vynikající řidiči se u nás mají 
jako v bavlnce, se špatnými se rozloučíme,“ 
říká s nadsázkou.

Drtit a třídit biomasu mohou technické 
služby díky nové nástavbě kolového na-

kladače. ALLU lopatu získaly z dotace Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj z Operač-
ního programu Životní prostředí pro vodu, 
vzduch a půdu. „Současná kapacita kom-
postárny je pět tisíc tun zpracovávaného odpa-
du ročně. S novým zařízením můžeme navýšit 
svoz bioodpadu o dalších 1,5 tisíce tuny,“ řekl 
ředitel technických služeb Zbyněk Koblížek.
Pomocí ALLU lopaty, která váží 1,4 tuny, je 
možné třídit, drtit, míchat, provzdušňovat 
a nakládat suché, ale i mokré a lepivé mate-
riály. Poradí si s ornicí, půdním odpadem, 
kontaminovanou zeminou, jílem, rašelinou, 
kůrou, kompostem, bioodpadem a dokonce 
může drtit i asfalt. Nahradí stacionární drtí-
cí a třídící zařízení. Její pohon je zajištěn hyd-
raulickým okruhem nakladače. Lopatu lze 

využít při provzdušnění kompostu, aby se vy-
tvořily optimální podmínky pro činnost mik-
roorganismů. Biomasa se zpracovává ve spe-
ciálním zařízení fermentor. Zde procesy řídí 
počítačový program, který pomáhá vytvářet 
optimální podmínky a vyšší účinnost, proto je 
oproti běžnému kompostování tento postup 
výrazně kratší. 
Drticí a třídicí lopata je součástí projektu 
Rozšíření svozu bioodpadů a navýšení kapa-
city kompostárny. „Náklady na pořízení to-
hoto zařízení byly bezmála milion korun. Zís-
kaná dotace uhradila 946 tisíc korun,“ dodal 
náměstek primátora Martin Klouda.  
Modernizace ale u technických služeb bude 
pokračovat. Za čtyři miliony korun mají v plá-
nu zakoupit nový svozový vůz značky MAN. 
To jim umožní investiční úvěr, který následně 
budou splácet pět let.

Opět po dvou letech se konala v prostorách 
starobylé radnice odborná konference 

věnovaná chomutovské historii Comotovia, 
kterou pořádá Státní okresní archiv Chomu-
tov se sídlem v Kadani společně s městem 
Chomutovem. Setkání věnované 420. výročí 
chomutovského povstání z 15. července 1591 
zahájil primátor města Jan Mareš. „Kromě 
připomenutí významných historických udá-
lostí města Chomutova zde zazněly i příspěv-
ky ze širšího území Krušnohoří a Podkrušno-
hoří,“ řekl primátor Mareš. 
Konference se zúčastnili významní histori-
ci a archeologové z celé České republiky. Ne-
chyběli pracovníci z regionálních historických 
pracovišť, převážně z oblasti severozápadních 
Čech. „Letošní konference byla věnována hlav-
ně vzpouře chomutovských měšťanů, při které 
byla poničena a vypleněna začínající stavba je-
zuitské koleje,“ řekl o programu letošního se-
tkání ředitel státního archivu Petr Rak a dodal, 

že jeden z příspěvků, které zazněly, zpřístupnil 
zatím nepříliš známou latinsky psanou zprá-
vu o chomutovském povstání. „Za dva roky se 
konference Comotovia bude věnovat dvouset-
letému výročí setkání rakouského císaře, prus-
kého krále a ruského cara v Chomutově v srp-
nu 1813,“ upozornil Rak.
Název Comotovia je převzat z literárně-vlas-
tivědně-historické ročenky, vydávané v letech 
1875–1879 Antonem Augustem Naaffem 
v Chomutově.

Letošní Vánoce 
přivítají tradiční oslavy
Nastává adventní čas, všude se zdobí, 
plánují oslavy a připravují překvapení, 
která rozzáří dětské oči. Město Chomu-
tov se také obléká do sváteční výzdoby 
a pro malé i velké se chystá bohatý před-
vánoční program. „Připravili jsme tra-
diční a oblíbené trhy, adventní koncerty, 
Ježíškovu poštu, živý betlém, ohňostroj 
a navíc i velké překvapení,“ říká primá-
tor města Jan Mareš.
V pondělí 5. prosince bude na náměstí 1. 
máje od čtyř hodin odpoledne Čertovská 
nadílka, kterou v půl šesté přeruší jedi-
nečná animace. „Na městské věži se ode-
hraje animovaný příběh. Bude to krásná 
podívaná. Mikulášskou fantazii vytvoří 
nejmodernější technologie,“ zve k cho-
mutovské novince primátor. Poté se roz-
svítí vánoční strom a výzdoba ve městě, 
chybět nebude ani očekávaný ohňostroj.
Náměstí 1. máje znovu ožije vánočními 
trhy od 9. prosince. Kromě stánků s vá-
nočním zbožím a občerstvením zde bude 
Ježíškova pošta, zvonička pro štěstí, ad-
ventní kalendáře, stromky mateřských 
škol a samozřejmě i lokálka Amálka se 
svými vyjížďkami. Bohatý program zajis-
tí jak chomutovské školy a sdružení, tak 
i profesionální umělci. „Jako v minulých 
letech velký zájem vzbudí vystoupení 
chomutovských škol na vánočních trzích. 
Zpříjemní tak adventní čas všem Cho-
mutovanům a děti mají možnost ukázat 
a předvést své hudební nebo herecké 
nadání,“ oceňuje jejich přínos primátor. 
Trhy skončí těsně před Vánocemi a na 
Štědrý den bude náměstí patřit už jen ži-
vému betlému. Po všechny čtyři adventní 
neděle se budou konat adventní koncer-
ty v kostele sv. Ignáce, kde 24. 12. zazní 
i tóny půlnoční České mše vánoční.
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Pět nových parkovišť s 230 místy, přestěho-
vání sídla městské policie z centra města, 

a tím pádem denodenní přítomnost strážníků, 
možnost využívat pokladnu a pracoviště Czech 
Pointu magistrátu ve stejné budově uprostřed 
sídliště a nová pobočka knihovny. To byly zá-
sadní novinky, které chomutovská radnice 
zavedla od setkání s občany sídliště Březe-
necká, které se konalo před rokem. „Lidem se 
tak rozhodně zlepšil pocit bezpečí, možnosti 
parkování a komunikace s magistrátem,“ řekl 
primátor Jan Mareš k dalšímu setkání.    
Obyvatelé Březenecké na setkání s předsta-
viteli města přišli vyzbrojeni věcnými pod-
něty a otázkami.  Jedna z nich směřovala ke 
kinu Evropa. Lidé se zajímali, kdy se bude are-
ál bourat a co místo něj vyroste. „K demolici 
mělo dojít v zimních měsících, kdy je nejmen-
ší prašnost, ale v objektu sídlí chráněné dru-
hy veverek a netopýři. Bourání musel investor 
odložit na duben,“ vysvětlil primátor a dal ob-
čanům k nahlédnutí vizualizaci, jak bude toto 
místo po rekonstrukci vypadat.
Na řadu přišla i bezpečnost, jejíž stav si obča-
né pochvalovali.  „Doufám, že nedojde k ně-
jakému razantnímu snižování počtu stráž-
níků,“ vnesla obavu jedna z diskutujících 
a dodala, že je s prací městské policie velmi 

spokojená. Primátor ji však ujistil, že k žádné-
mu snižování určitě nedojde. „Naopak město 
získalo fi nanční prostředky na další moderni-
zaci a rozšiřovaní kamerového systému,“ vy-
světlil. Obyvatelé sídliště přišli s konkrétními 
podněty k zimní údržbě komunikací, veřej-
nému osvětlení, dopravě či, svozu odpadu. 
„Všechny podněty prověříme a občany zpětně 
vyrozumíme,“ dodal primátor.
Jeden z dotazů směřoval na Rodinné zápole-
ní a kulturní akce ve městě. „Zajímalo by mě, 
jestli bude město i příští rok pořádat něco po-
dobného,“ zeptala se přítomná paní s tím, že 
její vnučka a děti známých si takové akce ne-
mohou vynachválit. Primátor ji i ostatní pří-
tomné ujistil, že Rodinné zápolení na příští rok 
se již připravuje a všechny ostatní akce, které 
měly u veřejnosti ohlas, by měly být také.

V Podkrušnohorském zooparku již doslu-
huje staré kontejnerové auto, které slou-

ží převážně k likvidaci hnoje. Město schválilo 
leasingovou půjčku ve výši 2,5 milionu korun 
na nákup nového svozového vozu. „Na nákup 
podvozku i nástavby bude vyhlášeno výběro-
vé řízení. Zoopark tak bude moci zmoder-
nizovat svoji techniku, kterou potřebuje při 

každodenní činnosti,“ řekl náměstek primá-
tora Jan Řehák. 
Nyní přemisťuje osm kontejnerů auto, kte-
ré je v provozu od roku 1988. Zoopark ho za-
koupil jako devítileté v roce 1997, a i když 
prošlo generální opravou před šesti lety, tak 
náklady na jeho provoz a opravy neúměrně 
zvyšují provozní náklady organizace.

Aktuality

Brífi nk: Bourání Evropy zastavily veverky

Zoopark vymění zastaralou techniku

Záchranný kruh: Sedmá dražba 
nabídne zabavené věci z exekucí
Televize, videopřehrávače, obrazy, pračku, 

pájecí soupravu ale i auto můžete získat 
v dražbě věcí, které byly zabaveny exekučně. 
V nabídce jsou i zajímavé kusy nábytku, mo-
bilní telefony i domácí kina.
Veřejnou v pořadí již sedmou dražbu pořá-
dá město Chomutov 13. prosince 2011 v za-
sedací místnosti magistrátu ve Zborovské uli-
ci. „Abychom vyšli vstříc co nejširší veřejnosti, 
posunuli jsme začátek dražby na 16 hodinu, 
registrace dražitelů bude umožněna průběžně 
od 15 hodin,“ řekl ekonom města Jan Mareš. 
Předměty, které se budou dražit, si mohou 
zájemci prohlédnout v den konání od 13 do 
15 hodin nebo na www.chomutov-mesto.cz. 
V nabídce najdete 43 předmětů v opakova-
né dražbě a v 18 souborech, kde byla výraz-

ně snížena vyvolávací cena. V další části bude 
draženo dalších 72 předmětů.
Exekuce jsou jedním z represivních, ale i pre-
ventivních kroků Záchranného kruhu. „Kro-
mě toho, že jako dobrý hospodář získáváme 
zpět do městského rozpočtu dlužné částky za 
poplatky a pokuty, mají exekuce i výrazný vý-
chovný efekt,“ hodnotí primátor města Jan 
Mareš. Mnozí dlužníci totiž trvale neplati-
li poplatky za psy, za odpady a pokuty za pře-
stupky především proti veřejnému pořádku. 
Až teprve mobiliární exekuce jim připomně-
ly, že za přestupky se platí. „Páchali přestup-
ky a pokuty neplatili. Když jim ale exekutor 
zabavil třeba televizi, přestali dělat výtržnos-
ti a v mžiku sehnali peníze na zaplacení svých 
dluhů,“ dodává primátor.

Chomutovské krušení 
2012 se již připravuje

Podnikatelé, pozor, 
musíte nahlásit odpady

Prestižní 16. Setkání hornických a hut-
nických měst a obcí ČR – Chomutovské 
krušení, které se bude konat od 20. do 
22. dubna 2012 při příležitosti tradič-
ních Chomutovských slavností, se již 
několik měsíců připravuje. „Naším ge-
nerálním partnerem jsou Severočeské 
doly, ale oslovili jsme i další partnery 
a požádali o grant z Cíle 3 a dalších do-
tačních titulů,“ říká náměstek primátora 
Martin Klouda, který přípravy organi-
zuje. Chomutovské krušení již má svoje 
logo a webové stránky www.chomutov-
ske-kruseni.cz, které se průběžně plní 
novými informacemi. Předpokládá se, že 
do Chomutova přijede na 700 účastníků 
ze 40 měst a spolků, své zástupce a de-
chovou hudbu přislíbili i z partnerského 
města Annaberg-Buchholz.

Podnikatelé, kteří v letošním roce vypro-
dukovali nebo nakládali s více než sto 
kilogramy nebezpečných odpadů a sto 
tunami ostatních odpadů, jsou nově po-
vinni zaslat úseku životního prostředí 
chomutovského magistrátu hlášení do 
15. února 2012 přes integrovaný systém 
ohlašovacích povinností (ISPOP).
Proto se musí podnikatelé urychleně za-
registrovat do systému, protože teprve 
pak je možné hlášení magistrátu odeslat. 
Více informací lze získat a samotnou re-
gistraci provést na www.ispop.cz. 
V případě jakýchkoli dotazů mohou podni-
katelé kontaktovat  provozní podporu IS-
POP – www.ispop.cz v sekci kontakty nebo 
volat pracovnicím  odpadového hospodář-
ství Magistrátu města Chomutova úseku 
životního prostředí na čísla 474637937, 
474637938 nebo 474637943.

Dopravní omezení 
v adventním období
Mikulášské i předvánoční oslavy na 
náměstí přinesou tradičně i dopravní 
omezení. Od neděle 4. do 24. prosince 
zde bude platit zákaz parkování. V pon-
dělí 5. prosince odpoledne sem bude 
dokonce zakázaný vjezd z důvodu ko-
nání programu a ohňostroje. Zároveň 
bude omezený provoz i v přilehlých uli-
cích Chelčického, Jakoubka ze Stříbra, 
Puchmajerova a Táboritská. Částečné 
omezení se týká i Štědrého dne, kdy na 
náměstí bude živý betlém.
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Rozhovor

Jana Zelenková: Tancovat jsem začala v pěti letech
Taneční školu Stardance Chomutov snad 

nemusíme představovat. Zná ji téměř 

každý a nejen z Chomutova. Úspěchy 

této taneční školy, která byla založena 

v roce 1992, přesahují již hranice naší 

republiky. Velkou zásluhu na tom má 

choreografka a hlavní trenérka Taneč-

ní školy Stardance Jana Zelenková. Jak 

úspěšný byl letošní rok a co se od posled-

ního rozhovoru změnilo? Na konto školy 

přibyly další poháry a medaile. Naposle-

dy z mistrovství světa v Liberci, odkud si 

taneční družstva přivezla devět zlatých, 

pět stříbrných a pět bronzových medailí. 

Tímto úspěchem si Stardance zajistila ti-

tul nejúspěšnější výpravy.

Každý začátek je těžký. Jaký byl ten váš?
Můj otec, taneční mistr, vedl taneční klub pro 
mladé lidi, kteří se chtěli zdokonalit po zá-
kladních tanečních. V pěti letech jsem už toho 
mnoho pochytila a snažila se pohyb přesně 
napodobit a asi mně to šlo, protože za pár mě-
síců už jsem předváděla s partnerem ukázky 
lambady a sokadance.

Co považujete za svůj největší úspěch v dět-
ství?
Bylo toho hodně. V taneční škole jsem prošla 
všeobecnou výukou a učila se všechny druhy 
tance. Soutěžit jsem začala v deseti letech 
v disciplínách Disco dance, Show dance 
a s partnerem v latinskoamerických a stan-
dardních tancích. Největší úspěch jsem za-
znamenala v 11 letech ve fi nále MČR v latině. 
Soutěž přenášela ČT z Hiltonu. O čtyři roky 
později jsem se stala mistryní světa v Disco 
dance a vyhrála jsem v latinské formaci do-
spělých jako tanečnice. Následovalo pozvání 
na TV Nova do televizního pořadu Bailando 
jako choreografka. V současné době sdílím 
úspěchy se svými svěřenci.

Jak dlouho působíte na škole jako trenérka?
V Taneční škole Stardance působím jako tre-
nérka od 15 let. Postupně jsem se soustředila 
na disciplínu nejtěžší, a tou je Show dance.  
Po vypsání disciplíny Latino show, jsem se 
naplno začala věnovat i tomuto druhu tance. 
Ten mi je osobně velmi blízký, protože vychá-
zí z latinských rytmů.

Co všechno obnáší jedna choreografi e? Ko-
nečný efekt je úžasný, ale jaká práce se za tím 
skrývá?
Příprava jedné choreografi e obnáší hlavně 
vymýšlení námětu, děje, kostýmu a v nepo-
slední řadě je to mnoho hodin strávených 
hledáním hudby k danému tématu. Vzhledem 
k tomu, že takových choreografi í stavím roč-
ně kolem 80, tak musím rozlišovat, jestli je 
choreografi e na sólo, duo nebo formaci, která 
je nejpočetnější a tím pádem nejsložitější.

Jak dlouho trvá příprava velké formace?
Přibližně půl roku.

Na co při svých trénincích kladete největší 
důraz?

Především na baletní techniku, která je zá-
kladem pro všechny taneční styly, jako je 
moderna, jazz, show a latino. Také se trénu-
je výraz, synchronizace a originalita prove-
dení.

Své soupeře ze soutěží doslova válcujete. Kdo 
je ale pro vás největší konkurent?
Patří mezi ně určitě Italové, Rumuni, ale také 
tanečníci z České republiky.

Blíží se doba plesů a hlavně těch maturitních. 
V současné době trénujete předtančení. Pro-
zradíte jaké bude?
Každoročně připravuji kolem třinácti matu-
ritních tříd, kde si každý zvolí sám téma plesu 
a já tomu přizpůsobím choreografi i a hudbu. 
O mou práci je zájem na středních školách ce-
lého Ústeckého kraje.

„Tanec sahá na svět snů. Je to cesta, na které se 
spojujeme s hlubší úrovní vědomí.“  

R. Laban

Jana Zelenková sbírá se svými 
svěřenci jeden úspěch za druhým. 

Foto: Stardance Chomutov

Denisa Večeřová 
vybojovala na MS v Liberci pod vedením 
Jany Zelenkové 1. místo v sólovém tanci.
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Kultura

inzerce

1. SÝRÁRNA V CHOMUTOVĚ 
GURMÁNSKÉ SPECIALITY

ELLIS GOURMET s.r.o., Zborovská 3150, 
Chomutov / křižovatka u divadla / tel.: 774 568 097

 SÝRY – OVČÍ, KOZÍ, KRAVÍ
 MLADÉ, VYZRÁLÉ, TVRDÉ, MĚKKÉ, PLÍSŇOVÉ
 FRANCIE, HOLANDSKO, ITÁLIE, RAKOUSKO

 KLOBÁSY FRANCOUZSKÉ
 OSLÍ, KANČÍ, SRNČÍ, PŠTROSÍ, FÍKOVÉ, ...

 ŘECKÉ DELIKATESY
 OLIVY, OLEJE, PAPRIČKY, ...

 GURMÁNSKÉ DÁRKOVÉ BALÍČKY A KOŠE

inzerce

Chomutovské taneční gala je za dveřmi

Tradiční výstava se zaměří na skříňové betlémy

Po roce se opět vrátí do Chomu-
tova české špičky ve sportov-

ním tanci. „Diváci se mohou těšit 
nejen na taneční sportovní výkony, 
ale také na krásnou podívanou, 
která má v Chomutově svoji tradi-
ci,“ zve primátor města Jan Mareš. 
Vynikající výkony v latinskoame-
rických a standardních tancích 
bude hostit již 26. ročník Velké ceny 
města Chomutova ve sportovním 
tanci. „Zpestřením programu bude 
hudebně-taneční vystoupení Zuza-
ny Norisové a mluvené slovo mo-
derátora Jaroslava Bosáka. Oba se 
zúčastnili soutěže  Stardance když 
hvězdy tančí vysílané Českou tele-
vizí,“ řekla Silvie Škubová z kan-
celáře primátora. Moderátorským 
partnerem Jaroslava Bosáka bude dlouholetý 
porotce na tanečních mistrovských soutěžích 
Karel Maršálek. 
Letošní Chomutovské taneční gala bude bez 
účasti zahraničních tanečních párů a porotců. 
„Zúčastní se pouze české taneční páry a v rám-
ci dobré a dlouhotrvající spolupráce s taneč-
ním svazem v příhraniční oblasti i dva taneč-
ní páry z Německa,“ prozradila Škubová s tím, 
že bude připravena přehlídka nejlepších párů 
jak ve standardních, tak latinských tancích. 

Samozřejmě ani letos nebude chybět miláček 
chomutovského publika, tanečník Jan Onder.  
Přestávky v soutěžích vyplní další špičky ve 
svém oboru, a to chomutovské taneční ško-
ly Stardance a Beethoven D.C. Exe. „Obě 
již léta drží vysoký standard svých vystoupe-
ní a vždy se umisťují na prvních místech svě-
tových i evropských soutěží,“ doplnila Šku-
bová. 
Chomutovské Taneční gala začíná 11. prosin-
ce od 14 hodin v městském divadle.

Tématem letošní výstavy Vánoce v muzeu 
jsou skříňkové a skříňové betlémy. „Ná-

vštěvníci zhlédnou přes čtyři desítky skříňko-
vých a skříňových betlémů z různých koutů 
Čech, zapůjčené od 12 muzeí, dvou betlemář-
ských spolků a jednoho soukromého sběra-
tele,“ sdělila Renáta Gubíková z Oblastního 
muzea v Chomutově.
Výstava prezentuje průřez různými typy skří-
ňových betlémů od konce 18. století až po ty 
z nedávných dob. Kromě skříňových betlémů 

je však vystaveno i několik tradičních tzv. sta-
věcích betlémů a doprovodný materiál přibli-
žující historii a proces jejich výroby. „Pro ná-
vštěvníky jsme přichystali malé překvapení. 
Aby se do něj mohli sami aktivně zapojit, do-
poručujeme, aby si přinesli vlastní fotoapa-
rát,“ upozorňuje Gubíková.
Výstava v kostele sv. Kateřiny je tradičně do-
provázena řadou adventních koncertů regio-
nálních pěveckých sborů a potrvá do 8. ledna 
příštího roku.

Annaberg-Buchholz
zve na adventní trhy
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Zažijte neopakovatelnou vánoční atmo-
sféru v jižním Sasku, kam láká návštěvní-
ky město Annaberg-Buchholz. Nenechte 
si ujít annaberský vánoční trh s velkou 
pyramidou na náměstí s vánočním stro-
mem a mistrovskými díly krušnohor-
ských řemesel. Vánoční trh nabízí již od 
25. listopadu 82 prodejních stánků, které 
zosobňují přívětivost, zvláštnosti, tradiční 
hodnoty, ale také novinky Krušných hor. 
To vše za doprovodu vánoční hudby, bo-
hatého doprovodného programu, advent-
ní nálady a bohaté nabídky občerstvení.
V kostele sv. Anny bude 4. prosince 
v rámci hornické mše v 16 hodin před-
stavena nová postava hornického bet-
lému. Vyvrcholením adventního času 
v partnerském Annabergu-Buchholzi je 
každoroční velký hornický průvod, který 
projde historickým centrem 18. prosince. 
V půl druhé odpoledne se představí více 
než tisíc postav oděných do krojů a hor-
nických  hudebníků ze všech hornických 
regionů Německa a ze zahraničí.

PRODÁM 
ZAŘÍZENOU 
UČEBNU 
AUTOŠKOLY 
PRO VÝCVIK 
NA SK. „B“
775 034 560tel.:

S
C

-3
1
0
9
1
7

/3

9



Sport

Maminky, hurá do tělocvičny

Po podzimu vládne u házenkářek mírná spokojenost 

Jen sedět doma s malou rato-
lestí? V Chomutově nemusí-

te. Společnost Kultura a sport 
Chomutov pořádá  pro maminky 
s dětmi dvakrát týdně zábavné 
cvičení. „Je vhodné pro děti od 
jednoho do čtyř let a snaží se pod-
pořit  pohybový vývoj, spontánní 
pohyb, rozvoj řeči a vnímání ryt-
mu dětí,“ říká lektorka Kateřina 
Stanislavová.  Děti cvičí v měst-
ské sportovní  hale každý týden 
v pondělí a ve středu dopoledne. 
Cvičení čas od času zpestří lekce obohacená 
různými soutěžemi, za které děti získávají 
ceny. „Vždy se snažíme zvolit téma vhodné 
k danému ročnímu období, na které je hodina 
zaměřena. Letos máme za sebou Vítání jara, 
Broučkové cvičení a Klauniádu s balonky,“  
řekla Stanislavová. Na pondělí 5. prosince je 
připraveno  Čertíkovské řádění.
Děti cvičí cviky, které bez problému zvládnou. 
Díky tomu mají pocit úspěchu a cvičení je 
baví. „To navíc doprovází básničky a písničky 

a v každé lekci je připravena pestrá překážko-
vá dráha, kterou s nadšením zdolávají a rozví-
její své aktuální dovednosti,“ dodává lektorka. 
A s cvičením jsou spokojené i maminky. „Sy-
novi jsou dva a půl roku, chodíme sem pravi-
delně už déle než rok. Ze začátku se nemotor-
ně pletl do cesty ostatním dětem, ale dnes už 
umí kotrmelec, leze po žebřinách, skáče žabič-
ky, roztáčí obruč, chodí pozadu, umí spoustu 
nových říkadel a našel si tu kamarády,“ říká 
Lucie Starečková, jedna z maminek.

Předehrávkou jarního kola s Tymákovem 
uzavřely národní házenkářky z Chomuto-

va podzimní část soutěže. Ač se jim nepoda-
řilo splnit vytčený cíl 18 bodů, vládne v jejich 
táboře spokojenost. „Uvidíme, co přinese 
zimní přestávka nejen u nás, ale i u jiných 
týmů,“ nechce o jarních zápasech příliš spe-
kulovat trenér Vojtěch Čihař. 
Jeho tým si za podzimní část připsal 16 
bodů a okupuje pátou příčku tabulky.  „Bě-
hem podzimní části jsme se přesvědčili, 
že hrát se dá s kýmkoliv. V žádném zápase 
jsme vyloženě nepropadli a předvedli jsme 
několik výborných výkonů,“ vzpomenul Či-

hař například zápasu s Dobruškou, kterou 
Chomutov porazil rozdílem třídy. Radost 
mohou dělat Čihařovi i mladé hráčky týmu 
a ohlášené návraty zkušených útočnic. „Ro-
dáková postupně zapadá do útoku. Kostko-
vá se lépe cítí v obraně, a tak není s útokem 
natolik sehraná, ale je to hráčka, která po-
dává několik let stabilní výkony,“ pochválil 
mladé útočnice, jež by jednou měly převzít 
vůdčí úlohu od Čihařové a Benešové. „Pro 
jarní část by se nám měla vrátit i Myslíková, 
která dovede takticky podržet míč, a v útoku 
to znovu začíná zkoušet po operaci Vecko-
vá,“ dodal trenér.

inzerce

Exkluzivně nabízíme k prodeji luxusní byt 
3+1/B (71 m2) Osvobození, Chomutov
Tel.: 724 657 056

Exkluzivně nabízíme k prodeji RD 5+1 
(767 m2) Hraničářská, Chomutov
Tel.: 724 657 056

Exkluzivně nabízíme k prodeji RD 4+1/G , po 
částečné rekonstrukci, Spořice, 3.100.000 Kč
Tel.: 724 657 425

Exkluzivně nabízíme RD 6+1/G po částečné 
rekonstrukci, Perštejn, 2.400.000 Kč
Tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme k prodeji RD 4+2/G, 
obec Lažany u Hrušovan, 1.490.000 Kč
Tel.: 724 657 425
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Hledáme RD 
v Chomutově a okolí 

se zahradou.
Tel.: 724 657 421

Baumrtová míří 
na „Evropu“

Chomutovská plavkyně Simona Baumr-
tová je pár dnů před ME ve Štětíně 
(8.–11. 12.) ve skvělé formě. Na kontrol-
ních závodech Českého poháru v Brně 
zaplavala výtečně všechny své znakové 
distance a jako bonus si na stometrové 
trati zaplavala osobní rekord 58,46, což 
je čas o bezmála půl vteřiny rychlejší než 
na úspěšném ME v Eindhovenu. „Ne-
chceme to zakřiknout, ale v podstatě bez 
jakéhokoli ladění formy plavala Simo-
na neskutečně,“ spokojeně bilancoval 
trenér Jaroslav Jezbera. S dosaženými 
časy se ztotožnila i Baumrtová, kterou 
čeká obhajoba evropského bronzu na 
padesátce. Podle otce a trenéra Tomáše 
Baumrta je ze všech jejích brněnských 
časů nejhodnotnější právě stovka. „Její 
forma je výborná, dlouhodobě se dob-
rým vyladěním dá za tři týdny ubrat ještě 
2-4% z času, což by i při spodní hranici 
znamenalo reálné uvažování o českých 
rekordech na všech tratích.“ V každém 
případě čeká Baumrtovou určitě další 
zajímavá „Evropa“. Česká znakařská 
jednička se společně s ostatními nejlep-
šími plavci představí týden po ME v Cho-
mutově, kdy ve dnech 15.–18. prosince 
bude v Městských lázních v Chomutově 
MČR dospělých a dorostu.
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Bezpečnost a doprava

Firma z Chomutova dostala prestižní ocenění

Pachatel chycen při činu dvakrát

LUK service, s.r.o, je společnost, která 
svou historii začala psát před více než 15 

lety a zabývá se nejen úklidovou činností. Za 
tu dobu se vypracovala natolik, že v součas-
né době zaměstnává na 55 lidí. Firma byla 
oceněna Úřadem práce v Ústí nad Labem 
jako nejlepší zaměstnavatel v okrese Cho-
mutov. Aktivně se zapojila do projektu V pa-
desáti nekončíme. „Naši fi rmu tvoří stálí 
zaměstnanci, kteří jsou plně kvalifi kovaní,“ 
uvedl ředitel společnosti Josef Ašenbrener 
a vysvětlil, že jejich klientelu netvoří jen do-
mácnosti, ale hlavně podniky v Ústeckém 
kraji, mimo jiné i chomutovská nemocnice. 
„V nemocnici udržujeme v čistotě nejen ve-
řejné prostory, ale např. i operační sály nebo 
jednotku intenzivní péče,“ prozradil s tím, 
že personál pro tuto činnost musí být spe-
ciálně vyškolen. „Na hygienu v tomto pro-
středí jsou kladeny nemalé nároky,“ vysvětlil 
Ašenbrener a dodal, že hlavně v tomto přípa-
dě klade fi rma důraz na stabilitu zaměstnan-
ců. „Fluktuace je u nás minimální.“
Nadstandardní služby poskytuje LUK ser-
vice například také pro fyzické osoby. „Byty 
uklízíme, navíc pokud je potřeba vymalo-

vat nebo jsou zapotřebí jiné drobné staveb-
ní úpravy, poskytneme i tyto služby,“ uvedl 
ředitel fi rmy, která disponuje také moderní 
úklidovou technikou. 
Firma LUK service, s.r.o., v posledních le-
tech darovala i několik fi nančních darů, 
např. Chomutovské nemocnici ve výši cca 
100.000 Kč nebo Dětskému domovu v Maš-
ťově, kde přispěla na nákup nového plynové-
ho kotle. Ve svém oboru patří LUK service, 
s.r.o., mezi stabilní a spolehlivé společnosti 
se sídlem v Chomutově.

V časných ranních hodinách přišel na 
městskou policii signál ze sportovní 

haly v ulici Mánesova. „Na monitoru se ve-
liteli směny ukázalo, že se zřejmý pachatel 
pohybuje mezi velkým a malým sálem,“ uve-
dl mluvčí městské policie Vladimír Valenta. 
Strážníci okamžitě vyrazili na určené místo. 
Po vnější kontrole objevili vykopnuté dve-
ře. Při kontrole vnitřních prostor strážníky, 
chtěl přikrčený pachatel elegantně zmizet 
místem, kterým přišel. „Vyskočil rozbitou 
skleněnou výplní, ale dlouho se neradoval. 
Tam už na něj čekali další uniformovaní 

muži,“ dodal Valenta. Pachatele ve věku 25 
let z Grégrovy ulice si následně převzali stát-
ní policisté. Příběh s tímto nepřizpůsobivým 
občanem ale ještě neskončil. „Ještě ten samý 
den o několik hodin později zamířil do Nor-
my v Holešovické ulici, aby si zřejmě spravil 
chuť. Zde chtěl odcizit zboží v hodnotě 525 
korun,“ popsal mluvčí další patálii s nepo-
učitelným zlodějem. Ten si na pomoc vzal 
ještě svoji kamarádku, která byla skromnější 
a chtěla zcizit věci za 250 korun. Oba pacha-
tele, které ostraha v obchodě chytila, čeká 
správní řízení.

Se stále klesající teplotou se více lidí bez do-
mova snaží dostat k teplu. Mnohdy však na 

úkor obyvatel domů. „Často proto zasahujeme 
u případů, kdy bezdomovci vnikají do vchodů 
a přespávají tam,“ říká ředitel městské policie 
Vít Šulc. Proti nim je městská policie nekom-
promisní a ze společných prostor domů je vyka-
zuje. Vždy jim však nabídne pomocnou ruku. 
Bezdomovci často k smrti vyděsí obyvate-
le domů, kteří v časných ranních hodinách 
odcházejí do práce. „Měla jsem doslova šok, 
když jsem uviděla po otevření dveří u bytu na 
zemi ležícího chlapa,“ řekla jedna z Chomu-
tovanek, která zavolala na pomoc městské 

strážníky. Bezdomovec v klidu ode-
šel ještě do příjezdu hlídky. „To je 
ten lepší případ. Mnohdy se stává, 
že bezdomovci jsou na lidi vulgární 
nebo společné prostory domů vel-
mi znečistí,“ popisuje jiné případy 
Šulc. Výjimkou nejsou případy, 
kdy se celé skupinky bezdomovců 
ubytují ve sklepech, za výtahy nebo 
v mezipatrech. „Obyvatelé domů ať neváhají 
a volají hned na linku 156,“ dodává Šulc.
Strážníci je vždy z místa vykážou. Často 
i s pokutou. Vždy jim však poradí, kde sehnat 
okamžité a levné ubytování. „Problém u těch-

to lidí však je, že pomocnou 
ruku nepřijmou, proto-
že v různých ubytovnách 
a městském azylovém domě 
musí dodržovat pravidla, 
a to se jim nelíbí,“ vysvětluje 
náměstek primátora a velitel 
městské policie Jan Řehák. 
Strážníci nabízejí lidem bez 

domova možnost přespání v azylovém domě 
nebo v některých ubytovnách a kontakt na 
pracovnice odboru sociálních věcí, které 
mohou dokonce pomoci s vyřízením sociální 
dávky, jež by náklady na bydlení uhradila.
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Internetová
televize
Zpravodajství
Kalendá  akcí

Aktuální
z Chomutova

informace

nyní i na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz

D R A Ž B A
Město Chomutov pořádá

13. prosince 2011
dražbu věcí zabavených 

v exekučním řízení.
Dražba se koná v zasedací místnosti magistrátu 

ve Zborovské ulici od 16.00 hod. 
Registrace dražitelů bude probíhat 

průběžně od 15.00 hod.
Prohlídka předmětů je v den dražby 

od 13 do 15 hodin 
nebo na www.chomutov-mesto.cz

Město Chomutov trvale buduje a podporuje 
dětská hřiště a sportoviště pro mládež
Abychom v další práci mohli vycházet z potřeb 
těch, kteří budou hřiště využívat, prosíme vás 
o vyplnění krátké ankety, kterou najdete 
na internetových stránkách

www.eChomutov.cz

Vůči bezdomovcům, kteří straší lidi jdoucí
do práce, jsou strážníci nekompromisní
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Školy a volný čas

Žáci se změnili v alchymisty

Základní škola Březenecká se zapletla s fi lmaři

Do Café Atrium za uměním i snídaní

Žáci osmých tříd Základní školy Ak. Hey-
rovského se proměnili na celý den v al-

chymisty.  V rámci celodenního laboratorní-
ho cvičení se přenesli do 12. až 15. století, do 
doby velkých alchymistů, kteří se pokoušeli 
přeměnit olovo na zlato, získat nesmírné bo-
hatství nebo nápoj zajišťující nesmrtelnost. 
„Vydali jsme se po stopách tajemstvím opře-
deného Nicolase Flamela a dalších alchymis-
tů, jejichž hlavním cílem byla výroba napros-
to čistých látek, použitelných například pro 
výrobu nápoje lásky,“ řekla o zajímavém che-
mickém cvičení vyučující Kateřina Průšová. 
Mladí chemici si vyzkoušeli dělicí a čisticí 
metody v chemii.  „Z dělicích postupů si žáci 
zkoušeli destilaci roztoku, fi ltraci směsi ka-
palné a pevné látky, extrakci látek rozpouš-

tědlem různé teploty a chromatografi i rost-
linných barviv,“ popsala chemické postupy 
Průšová. Pro ty nejzdatnější byl na samém 
konci připraven samostatný úkol – rozdělení 
neznámé směsi na jednotlivé složky.

Vzduchoplavec Kráčmera, 
větrné elektrárny, povr-

chové doly, zaniklé obce a Čes-
ká televize. Co mají vlastně 
společného?
ZŠ Březenecká se zapojila do 
dlouhodobého celorepubliko-
vého projektu Vzduchoplavec 
Kráčmera. „Není to první ta-
kovýto velký projekt, na kterém 
naši žáci pracovali,“ uvedla Jana Saloňová, 
školní koordinátorka projektu, a prozradila, 
že zkušenosti již získali při práci na projektu 
Krajina za školou a novým projektem na ten 
předešlý navázali.
Žáci společenskovědního semináře se uči-
li pracovat s textem, psát scénář a točit fi lm 
o svém městě a jeho okolí. „V rámci projek-
tu vznikl dvacetiminutový vlastivědný pořad, 
který využijí 4. a 5. ročníky při výuce,“ řekla 
Saloňová.
Štáb České televize natáčel v Chomutově 
2.–3. června 2011. Vybraní dětští herci, kte-
ří pracovali na projektu, provázeli mladého 
vzduchoplavce Kráčmeru po Chomutovsku. 

„Zavítali k větrným elekt-
rárnám u zaniklé obce Ru-
sová, k Přísečnické přehra-
dě, k povrchovým dolům, 
k zámku Jezeří, na Lesnou 
a pochopitelně do centra 
Chomutova,“ popsala část 
programu koordinátorka 
projektu a dodala, že vzdu-
choplavci, kterého hra-

je mladý herec Tomáš Šulaj, tak ukázali mís-
ta, jimiž se opravdu můžeme chlubit a na něž 
můžeme být hrdi, ale i lokality, jež našemu 
městu pozitivní reklamu nedělají. Díl týkají-
cí se Chomutovska bude odvysílán v pořadu 
Planeta YÓ na jaře 2012.
Žáci měli možnost vidět práci fi lmového štá-
bu zblízka. Nahlédli do fi lmařské kuchyně 
a poznali, že za několikaminutovou slávou je 
velká dřina. 
Tím ovšem práce na projektu nekončí. „Chys-
táme natáčení vlastního fi lmu o vzduchoplav-
ci Kráčmerovi nad Chomutovskem a výstavu, 
na níž bychom chtěli seznámit chomutovskou 
veřejnost s tímto projektem,“ doplnila.

Netradiční kavárna Café Atrium neu-
stále překvapuje. Především pak svým 

kulturním programem.  Nedávno v ní vysta-
voval zrakově postižený umělec Šimon Če-
kal. V současné době mohou návštěvníci při 
kávě obdivovat práce dětí z jirkovské základ-
ní umělecké školy.  „Stále chceme přinášet 
nové věci. Proto se snažíme, aby program byl 
co nejpestřejší,“ říká Vladislava Koldinská, 
koordinátorka projektu, v rámci kterého 
v kavárně obsluhují lidé se zdravotním handi-
capem, a učí se tak pracím, které ke kavárně 
patří. V nejbližších dnech v kavárně Denis 

Hofhans představí Írán jako zemi kontrastů 
a žáci základní školy ve Školní ulici vystoupí 
s pásmem hudby, zpěvu a tance. Děti ze ZŠ 
Ak. Heyrovského předvedou muzikál Krysař.
Ani v tréninku zdravotně handicapovaných ka-
várna nezaostává. „Aby se ještě více procvičili 
a získali více zkušeností, prodloužili jsme oteví-
rací dobu a zavedli snídaně,“ popisuje rozšíře-
ní projektu Koldinská.  Návštěvníci tak mohou 
v příjemném prostředí, vždy plném výtvarných 
děl, posnídat hemenex, tousty či müsli. „Pro 
větší atraktivitu jsme připravili výhodná menu 
s kávou nebo čajem,“ doplňuje Koldinská.

Čtrnáct pelikánů se 
stěhovalo do zimoviště

Pelikáni z Podkrušnohorského zooparku 
už jsou v zimovišti. „Pelikány odchytává-
me v zooparku každoročně v listopadu, 
přesný termín ale určuje počasí,“ řekla 
Martina Pelcová, mluvčí zooparku. Během 
zimování se budou pelikáni věnovat jedné 
z nejdůležitějších činností – hnízdění.
Stěhování do zimoviště není nic jednodu-
chého. Sedm pelikánů bílých a stejný počet 
pelikánů kadeřavých bylo pomocí loděk 
nasměrováno na břeh rybníka, kde čekali 
chovatelé. „Někteří ze čtrnácti ptáků se po 
prvním pokusu o odchyt vrátili zpět na hla-
dinu. Celý postup musel být proto několi-
krát zopakován,“ popsala snahu chovate-
lů Pelcová. Odchyt byl nakonec úspěšný 
a všech 14 pelikánů se vrátí na Kamenný 
rybník až v dubnu příštího roku.
Pelikáni bílí a kadeřaví jsou v letním ob-
dobí ozdobou Kamenného rybníka. Ná-
vštěvníky zaujmou především díky svému 
zobáku s velkým vakem, do kterého chy-
tají potravu, tvořenou různými druhy ryb. 
Ryby loví větší počet pelikánů společně. 
Postaví se do půlkruhu a ryby naženou na 
mělčinu, kde jsou snadnou kořistí. Přibliž-
ně deset kilogramů vážící pelikán spotře-
buje jeden kilogram ryb denně. V přírodě 
žijící pelikáni hnízdí v Africe a v oblastech 
od jihozápadní Evropy po střední Asii. 
„Tito vodní ptáci patří k největším, jsou 
výborní letci a v době tahu létají velmi vy-
soko,“ prozradila závěrem Pelcová.

inzerce

Lékárna U Českého lva
Palackého 4272, Chomutov

Otevírací doba: 
Po–Pá 730–1730 | So 800–1200

www.lekarna-druzstvo.cz
(bezplatné vyzvednutí v lékárně)

DIAGNOSTIKA PLETI
La Roche Posay 22. 11. 2011

SynCare 30. 11. 2011
Objednání předem nutné

Najdete nás na facebooku
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Křížovka Vánoce jsou za dveřmi. V Zahradnictví „U růže“ jsme na ně připraveni. Přijďte si k nám vybrat z nabídky... (tajenka)

Odpovědi zašlete do 6. 12. 2011 e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na výherce čeká malý dárek! Výherce z minulého čísla je Zdeněk Kaisr.

Vánoční nabídka

D O R O T H E A
P R I V Á T N Í  K O Ž N Í  A  K O R E K T I V N Ě
D E R M A T O L O G I C K É  P R A C O V I Š T Ě

15 % sleva 
NA VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY 
K ODSTRAŇOVÁNÍ VRÁSEK 
OBLIČEJE

15 % sleva 
NA INJEKCE BOTOXU K ODSTRANĚNÍ 

VRÁSEK A K REDUKCI POCENÍ 
PODPAŽÍ

MOŽNOST DÁRKOVÝCH POUKÁZEK

MUDr. Radka Neumannová
Písečná č. 5549, Chomutov

(prostory nad lékárnou)

Tel.: 605 799 124
web: dorothea.czweb.org
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Inzerce/Servis
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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  C H O M U T O V
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

z v e ř e j ň u j e
podle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů

ZÁMĚR PRONAJMOUT
objekt č.p. 4757 ul. Mánesova, Chomutov na pozemku p.č. 299/2 o celkové 
výměře 4.572 m2, zastavěná plocha a související část pozemku p.č. 307/2 

o celkové výměře 5.416 m2, ostatní plocha vše v katastrálním území Chomutov I 
prostřednictvím výběrového řízení.

Soutěžní podmínky lze vyzvednout na ofi ciálních stránkách statutárního města 
Chomutova, dále na podkladě písemné, telefonické nebo elektronické žádosti 

u pracovnice odboru rozvoje investic a majetku města p. Šárové, 
k.sarova@chomutov-mesto.cz, tel. 474 637 485, Chomutov, Chelčického 99.

Doba zveřejnění od 29. 9. 2011 do 16. 1. 2012.

Kino Svět

1. 12. čt 17.00 KOCOUR V BOTÁCH 3D
1. 12. čt 19.00 HRANAŘI
2. 12. pá 17.00 KOCOUR V BOTÁCH 3D
2. 12. pá 19.00 HRANAŘI
2. 12. pá 19.30 PARANORMAL ACTIVITY 3
3. 12. so 15.00 KOCOUR V BOTÁCH 3D
3. 12. so 16.00 TWILIGT SÁGA: ROZBŘESK 1. část
3. 12. so 18.00 DLUH
3. 12. so 19.00 HRANAŘI
4. 12. ne 15.00 KOCOUR V BOTÁCH 3D
4. 12. ne 16.00 TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1. část
4. 12. ne 18.00 DLUH
4. 12. ne 19.00 HRANAŘI
5. 12. po 17.00 KOCOUR V BOTÁCH 3D
5. 12. po 19.00 MUŽI V NADĚJI
6. 12. út 10.00 PERFECT DAYS
6. 12. út 17.00 ŠMOULOVÉ
6. 12. út 19.00 MUŽI V NADĚJI
7. 12. st 17.00 ŠMOULOVÉ

7. 12. st 19.00 MUŽI V NADĚJI
8. 12. st 17.00 VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D
8. 12. st 19.00 VĚC: POČÁTEK
9. 12. čt 17.00 VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D
9. 12. čt 18.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
9. 12. čt 20.00 VĚC: POČÁTEK
10. 12. pá 15.00 VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D
10. 12. pá 18.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
10. 12. pá 19.00 VĚC: POČÁTEK
11. 12. so 18.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
11. 12. so 19.00 RUMOVÝ DENÍK
12. 12. ne 17.00 TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1. část
12. 12. ne 19.00 RUMOVÝ DENÍK
12. 12. ne 20.00 TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1. část
13. 12. po 17.00 TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1. část
13. 12. po 19.00 RUMOVÝ DENÍK
13. 12. po 20.00 TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1. část
14. 12. út 10.00 DŮM (promítání pro seniory)
14. 12. út 17.00 MICIMUTR

Městské divadlo

2. 12.  Maturitní ples 4.C Gymnázia Chomutov

3. 12.  Maturitní ples 4.A a 4.B OA Chomutov

8. 12. 19.00 Iva Bittová a Čikori – koncert
  vstupné: 300 Kč

9. 12.  Maturitní ples 6F Gymnázia Chomutov

15. 12. 19.00 Hledání slov
Komedie Hledání slov je z pera slavné autorky Sue Towsen-
dové. Její divadelní hra diváky nejenže pobaví vytříbeným 
britským humorem, ale také překvapí znepokojující otázkou: 
Je možné, že by v dnešní době v západní civilizaci potřebovali 
dospělí lidé navštěvovat kurzy čtení a psaní?! Inscenace je 
hereckou výzvou pro Oldřicha Víznera, Hynka Čermáka, Barboru 
Munzarovou a Sabinu Laurinovou. Vstupné 270 Kč

Kulturní dům Zahradní

12. 12.  Koncert skupiny Fešáci
Stálice na country scéně, která si po celá dlouhá léta
(vznikla v roce 1967) dokázala udržet své věrné publikum.
Vstupné: 220 Kč

Výstavy

Do 3. 12. DVA V CHOMUTOVĚ – Galerie Špejchar

Do 31.12. MALÍŘSKÁ ŠKOLA VÁCLAVA SUCHOPÁRKA
 Galerie na schodech

Do 8. 1. Skříňkové Betlémy v kostele sv. Kateřiny

Sport

3. 12. 17.30 Chomutov – Šumperk – Zimní stadion

7. 12. 17.30 Chomutov – Ústí nad Labem – Zim. stad.

12. 12. 17.30 Chomutov – Hradec Králové – Zim. stad.

DDM

2. 12. pá 9.00 Regionální dějiny II

2. 12. pá 17.00 Mikulášská nadílka

3. 12. so 9.00 Rychlá kola DDM

7. 12. st 17.00 Keramika pro dospělé a mládež

7. 12. st 18.00 Country taneční klub „Lasso“

10. 12. so 9.00 Keramická dílna pro dospělé,
  ale nejen pro ně...

11. 12. ne 13.00 Vánoční dílnička – zdobení perníčků

14. 12. st 10.00 Otevření vánoční výstavy

14. 12. st 17.00 Keramika pro dospělé a mládež

14. 12. st 18.00 Country taneční klub „Lasso“

15. 12. čt 15.30 Pohádkové přivolávání vánoc
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Koza Róza na ledě uchvátila všechny soutěžící děti

Děti i rodiče změřili síly na záludných 
překážkách. K velké radosti dětí se 

na bruslích proháněla samotná koza Róza 
i maskot chomutovských hokejistů Picaro-
on. Děti si zahrály na hokejisty a trefovaly se 
pukem do brány nebo zkoušely projíždět sla-
lom. Na tréninkové ploše v tu chvíli probíhal 
zápas malých hokejistů, a všichni se tak po-
tkávali v zázemí stadionu. „Propojení hokeje 
a Rodinného zápolení bylo právě na této akci 
symbolické,“ řekl primátor Jan Mareš. Pro 
nebruslící si koza Róza připravila mnoho 
suchozemských soutěží, jako bylo skládání 
puzzle či malování. 
Rodinného zápolení se za celý rok zúčastni-

lo neuvěřitelných 529 rodin. Soutěže tohoto 
typu zaznamenaly úspěch již v loňském roce. 
Samozřejmě hlavně u dětí. „Synovi se Rodin-
né zápolení velmi líbí. Loni jsme se zapojili 
do všech soutěží. Tento rok jsme z časových 
důvodů některé vynechali,“ uvedla jedna ze 
soutěžících maminek, Kateřina Stanislavo-
vá, s tím, že akce, které letos navštívila, byly 
moc povedené. „Jelikož vím, kolik práce je 
za tím schováno, musím jen chválit. Letos 
u mého synka měla velký úspěch koza Róza, 
která byla na každé akci,“ dodala Stanisla-
vová.  Příprava celoroční soutěže je náročná 
a neobešla by se bez ochotných nadšenců. 
„Chtěla bych poděkovat za spolupráci všem 

jednotlivcům i organizacím a sdružením, 
kteří nám s Rodinným zápolením pomá-
hali,“ říká organizátorka Marie Heřmano-
vá. Rodiče a děti o soutěžení nepřijdou ani 
v následujícím roce. Jak prozradila Marie 
Heřmanová, již teď jsou přípravy v plném 
proudu. 
Týmy za svoji snahu na ledu opět obdržely 
známku do své hrací karty. Rodiny, kterým 
se podařilo během roku nasbírat alespoň de-
set těchto známek, čeká velké fi nále – závě-
rečné losování o hodnotné ceny. „Uskuteční 
se 18. prosince, tedy poslední adventní ne-
děli, v kostele svatého Ignáce. Na všechny se 
moc těšíme,“ dodal primátor Mareš.

Lední hrátky zakončily Rodinné zápolení s kozou Rózou na zimním stadionu v novém kulturně-sportovním areálu na Zadních Vino-

hradech. A jak jinak než na bruslích. Na soutěžící, kteří nasbírali alespoň deset známek do hrací karty, již čeká jen závěrečné losování.

Fotoreportáž

www.svet-kozesin.cz NOVÁ KOLEKCE

PODZIM-ZIMA

NOVĚ DÁMSKÉ ODĚVY

inzerce
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