
Sníh putoval 
z kina 
na parkoviště str. 15

Stromy jsou 
v odborné  
péči str. 6 NOVINY

CHOMUTOVSKÉ
20 čtrnáctideník statutárního města Chomutova

20. listopadu 2013 www.echomutov.cz

Dopravní podnik hlásí:
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Jsme dceřinou společností jedné z největších personálních agentur 
v Německu – společnosti I.K.Hofmann GmbH, V České republice máme 
již 20-tiletou, velmi úspěšnou tradici v oblasti zprostředkování zaměst-
nání, od roku 2006 nabízíme i agenturní zaměstnávání. Jsme členem 
Asociace poskytovatelů personálních služeb, což garantuje dodržování 
všech zákonných předpisů a příkladnou péči o naše zaměstnance.

S POTĚŠENÍM OZNAMUJEME OTEVŘENÍ 
NAŠÍ NOVÉ POBOČKY V CHOMUTOVĚ.

Adresa: Školní 1902, Chomutov
(v blízkosti autobusového nádraží)

Tel.: 607 015 581; 607 015 583 
E-mail: chomutov@hofmann-personal.cz

Web: www.hofmann-personal.cz
Otevírací doba: Po–Pá 8:00–17:00

Hledáte zaměstnání? Hledáte zaměstnance? 
Těšíme se na osobní schůzku s Vámi! 

Váš Hofmann Personal

 ZASKLENÍ BALKONŮ A LODŽIÍ
 DODÁNÍ A MONTÁŽ ŽALUZIÍ, 

SUŠÁKŮ NA PRÁDLO
 MALOVÁNÍ BALKONŮ
 KVALITNÍ MONTÁŽ
 100% SERVIS

www.bydlenijerabek.cz
e-mail: balkony@sintras.com
tel.: 739 034 488  |  733 715 505

Statutární město Chomutov zve obyvatele Zahradní, Písečná na územně zaměřené 

Setkání S občany
které se bude konat ve čtvrtek 28. listopadu 2013 od 16 do 17 hodin 
v Základní škole Zahradní 5265  
za přítomnosti zástupců vedení města, městské policie, technických služeb, dopravního podniku 
a příslušných odborů magistrátu.
Program: Problémy a potřeby lokality Zahradní, Písečná.
(ul. Zahradní, Výletní, Růžová, Skalková, Pod Břízami, Borová, Písečná, Jirkovská)

www.chomutov-mesto.cz

setkání s občany

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí neopravené byty v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví po zveřejnění nabídky na sídlo společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Křižíkova 1098/6, Chomutov s hotovostí rovnající se konečné ceně 
(nevratná v souladu s čl. 3a Pravidel pro pronajímání bytů), uvedené ve zveřejněné nabídce a spl-
ňuje kritéria uvedená v článku 4. Pravidel pro pronajímání bytů. – www.chomutovska-bytova.cz

UPOZORNĚNÍ: Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí menšího bytu s tím, že společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt o větší rozloze v majetku společnosti či Statutárního 
města Chomutov (tzv. byt za byt). V těchto případech nebude vyžadován níže uvedený stanovený 
poplatek. V případě obsazení bytu je termín prohlídky zrušen – nutno předem telefonicky ověřit

informace: 474721233 – p. Elisová
variabilní symbol: 60250

číslo účtu: 2103480237/0100
specifický symbol: rodné číslo

www.chomutovska-bytova.cz

1 Beethovenova 3884/1 0+1 21,62 9.075 Kč 26. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 3892

2 Poděbradova 1030/3 1+1 36,09 15.125 Kč 28. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 896

3 Poděbradova 1308/12 1+1 42,68 15.125 Kč 28. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 896

4 Vršovců 972/3 1+1 45,92 15.125 Kč 26. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 1101

5 Vršovců 1041/1 1+1 44,56 15.125 Kč 26. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 1101

6 Vršovců 1096/1 1+1 51,28 15.125 Kč 26. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 1101

7 Vršovců 1101/1 1+1 43,59 15,125 Kč 26. 11. – 14.00 hod.

8 Vršovců 1131/1 1+1 46,20 15.125 Kč 26. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 1101

9 Žižkovo nám. 3662/4 1+1 38,58 15.125 Kč 3. 12. – 15.00 hod.

10 Kamenná 5125/20 1+1 36,52 15.125 Kč 28. 11.– 16.00 hod.

11 Jiráskova 4189/4 1+1 36,15 15.125 Kč 28. 11. – 15.00 hod.

12 Palackého 3962/1 1+1 37,08 15.125 Kč 28. 11. – 14.00 hod.

13 Palackého 4447/11 1+1 36,40 15.125 Kč 3. 12.– 14.30 hod.

14 Palackého 3638/6 1+2 53,48 21.175 Kč 27. 11. – 16.00 hod. 
sraz u čp. 3654

15 Palackého 3961/10 1+2 54,61 21.175 Kč 28. 11. – 14.00 hod.

16 Palackého 3961/21 1+2 43,12 21.175 Kč 28. 11. – 14.00 hod.

17 Beethovenova 3892/7 1+2 54,68 21.175 Kč 26. 11. – 14.00 hod.

18 Legionářská 3878/8 1+2 48,28 21.175 Kč 26. 11. – 14.30 hod.

19 Legionářská 3878/11 1+2 49,99 21.175 Kč 26. 11. – 14.30 hod.

20 Legionářská 3880/4 1+2 52,51 21.175 Kč 26. 11. – 14.30 hod. 
sraz u čp. 3878

21 Dr.Beneše 896/2 1+2 58,38 21.175 Kč 28. 11. – 14.00 hod.

22 Dr.Beneše 1509/15 1+2 66,21 21.175 Kč 28. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 896

23 Rokycanova 1574/14 1+2 69,00 21.175 Kč 28. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 896

24 Spořická 3802/10 1+2 52,40 21.175 Kč 3. 12. – 14.30 hod.

25 K.Buriana 3598/2 1+2 49,00 21.175 Kč 3. 12. – 15.30 hod.

26 Selská 3765/9 1+2 53,53 21.175 Kč 3. 12. – 15.45 hod.

27 Grégrova 3773/9 1+2 50,72 21.175 Kč 3. 12. – 16.00 hod.

28 Zborovská 1510/1 1+2 102,29 21.175 Kč 3. 12. – 14.00 hod.

29 Za Zborovskou 3604/3 1+2 50,81 21.175 Kč 3. 12. – 14.00 hod.

30 Za Zborovskou 3604/5 1+2 50,81 21.175 Kč 3. 12. – 14.00 hod.

31 Za Zborovskou 3605/5 1+2 50,74 21.175 Kč 3. 12. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 3604

32 Za Zborovskou 3608/3 1+2 50,79 21.175 Kč 3. 12. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 3604

33 Za Zborovskou 3610/8 1+2 51,19 21.175 Kč 3. 12. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 3604

34 Za Zborovskou 3612/2 1+2 47,99 21.175 Kč 3. 12. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 3604

35 Za Zborovskou 3612/4 1+2 51,16 21.175 Kč 3. 12. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 3604

36 Za Zborovskou 3613/1 1+2 49,75 21.175 Kč 3. 12. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 3604

37 Za Zborovskou 3614/5 1+2 51,69 21.175 Kč 3. 12. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 3604

38 Blatenská 4018/4 1+2 51,30 21.175 Kč 28. 11. – 15.30 hod.

39 Blatenská 4041/3 1+2 51,50 21.175 Kč 28. 11. – 15.45 hod.

40 Kadaňská 3678/2 1+2 63,90 21.175 Kč 3. 12. – 15.00 hod.

41 Kadaňská 3679/1 1+2 66,56 21.175 Kč 3. 12. – 15.00 hod. 
sraz u čp. 3678

42 Kadaňská 3750/3 1+2 66,15 21.175 Kč 3. 12. – 15.00 hod. 
sraz u čp. 3678

43 Sokolská 3709/6 1+3 84,69 27.225 Kč 3. 12. – 15.00 hod. 
sraz u čp. 3678

44 Kadaňská 3678/3 1+3 81,84 27.225 Kč 3. 12. – 15.00 hod. 
sraz u čp. 3678

45 Kadaňská 3681/5 1+3 87,41 27.225 Kč 3. 12. – 15.00 hod. 
sraz u čp. 3678

46 Kadaňská 3689/3 1+3 83,15 27.225 Kč 3. 12. – 15.00 hod. 
sraz u čp. 3678

47 Kadaňská 3689/6 1+3 77,58 27.225 Kč 3. 12. – 15.00 hod. 
sraz u čp. 3678

48 Kadaňská 3692/1 1+3 76,48 27.225 Kč 3. 12. – 15.00 hod. 
sraz u čp. 3678

49 Spořická 3819/7 1+3 65,26 27.225 Kč 3. 12. – 14.30 hod. 
sraz u čp. 3802

50 Legionářská 3878/7 1+3 59,72 27.225 Kč 26. 11. – 14.30 hod.

51 Beethovenova 3885/4 1+3 66,02 27.225 Kč 26. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 3892

52 Palackého 3654/1 1+3 68,95 27.225 Kč 28. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 3962

53 Palackého 3948/6 1+3 68,78 27.225 Kč 28. 11. – 14.30 hod.

54 Palackého 3948/16 1+3 71,07 27.225 Kč 28. 11. – 14.30 hod.

55 Palackého 3953/8 1+3 74,00 27.225 Kč 28. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 3962

56 Palackého 3953/11 1+3 73,63 27.225 Kč 28. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 3962

57 Palackého 3954/4 1+3 74,25 27.225 Kč 28. 11. – 14.00 hod. 
sraz u čp. 3962

58 Palackého 3996/6 1+3 72,49 27,225 KČ 26. 11. – 14.45 hod.

č. Adresa Č.p./č.b Velikost m2 Cena Termíny prohlídek 2013

Nabídka bytů do nájmu 
veřejnou nabídkou 
v Chomutově

C H O M U T O V S K Á
B Y T O V Á a . s .
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25. 11.
veřejné zasedání zastupitelstva 
města na radnici od 9 hodin 

28. 11.
setkání s občany v ZŠ Zahradní 
od 16 hodin

30. 11.
Severočeské farmářské trhy 
u městského informačního 
centra od 8 do 12 hodin

1. 12.
•  Chomutovské Vánoce 

na náměstí 1. máje, 
rozsvěcení stromku

•  ROZA: Betlémská v ZUŠ  
od 12 do 16 hodin

ZapIšTe SI 
DO DIáře

CHCeTe Mě?
Míša je zhruba 4letý pejsek střed-
ního vzrůstu. Je vhodný k jiným 
zvířatům, k odrostlejším dětem, 
do bytu i domečku. Navíc je kas-
trovaný. 

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

KDYž Z MNOHa 
MalýCH TaHů 
šTěTCeM VZNIKNe 
VelKÉ DílO
více na straně 9

 téma
 4 DOpraVNí pODNIK 

HláSí: ZMěNIlI jSMe TO 
Větší počet spojů a lepší do-
pravní obslužnost, to přináší 
změna jízdních řádů 
Dopravního podniku měst 
Chomutova a Jirkova. 

 aktuality
 6 O UHlí DěTI pOUčí 

BřeZeNSKý DraK
Se ve ročeské doly připravily pro 
děti nový výukový interaktivní 
program. Drak s hlasem Oty 
Ji rá ka se s nimi setká při každé 
exkurzi.

 aktuality
 7 KDO Se Z CHOMUTOVSKa 

DOSTal DO 
parlaMeNTU?
Jak vyplynulo z výsledků 
podzimních předčasných 
voleb, Chomutovsko bude mít 
v parlamentu jen poslance 
Jaroslava Krákoru.

 rozhovor
 8 Než přIjDOU VáNOCe 

K VáM DOMů, pOjďTe 
Na TY MěSTSKÉ!
Co konkrétního tato velká 
městská akce přinese, na co 
bude lákat a jak třeba omezí 
dopravu, jsme se zeptali 
primátora města Jana Mareše.

 kultura
 9 pOrOTU CZeCH 

preSS pHOTO 
ZaUjal NeTraDIčNí 
aUTOpOrTrÉT 
Druhé místo v kategorii 
Příroda obdržel chomutovský 
fotograf Miloš Štáfek za snímek 
odpouštění Nechranické 
přehrady.

 sport
 10 jUDISTÉ ZNOVU 

UHájIlI 1. lIgU
Judistům VTŽ Chomutov 
nevyšel začátek sezony, a tak 
v dalším průběhu museli 
slevit z ambicí. Poučili se a na 
jaře budou opět připraveni 
bojovat o extraligu.

 školy
 12 prOjeKTOVý DeN 

VarOVal přeD 
ZáVISlOSTMI
S problematikou závislosti, 
kriminality i exekucí se 
seznámili žáci střední 
průmyslové školy při 
projektovém dnu Neznalost 
zákona neomlouvá.
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Linky číSLo 40, 41:  
Modrá traSa z Jirkova
Jirkov s chomutovskou zastávkou 
v Palackého ulici spojí modré linky 
číslo 40 a 41.
Světlá „čtyřicítka“ pojede 
z jirkovského autobusového 
nádraží přes Horník na přestupní 
zastávku Palackého, odtud pak 
zamíří k chomutovské poliklinice.
Tmavá “jednačtyřicítka” pojede od 
Horníka přes autobusové nádraží v 
Jirkově na Palackého v Chomutově 
spodní trasou přes zastávku Vodní.

Linky číSLo 50, 51: 
červená traSa z PíSečné
Sídliště Písečná se zastávkou 
v Palackého ulici spojí červené linky 
číslo 50 a 51, obě obslouží zastávku 
u zdravotního střediska.
Světlá „padesátka” vyjede z Písečné 
přes zdravotní středisko na 
Palackého, poté k poliklinice.
Tmavá „jednapadesátka“ pojede 
z Písečné přes zdravotní středisko 
na Palackého spodní trasou přes 
zastávku Vodní.

Linky číSLo 52, 53: 
zeLená traSa z PíSečné
Sídliště Písečná se zastávkou 
v Palackého ulici spojí zelené linky 
číslo 52 a 53, obě obslouží zastávky 
Zahradní I a II.
Světlá „dvaapadesátka“ vyjede 
z Písečné přes Zahradní na 
Palackého, poté k poliklinice.
Tmavá „třiapadesátka“ pojede 
z Písečné přes Zahradní na 
Palackého spodní trasou přes 
zastávku Vodní.

Znáte to. Děti ráno šílí, z paneláku vyběhnete na poslední chvíli. Dobíháte k zastávce a trolejbus právě 
odjíždí. Udýchaně zakroutíte hlavou a řeknete si: „Ach jo, další až za dvacet minut.” V duchu přemítáte, kolik 
by stál taxík z Písečné do centra. Zvažujete to. Už nemusíte, dopravní podnik hlásí: Změnili jsme to, další 
trolejbus jede za osm minut. Větší počet spojů a lepší dopravní obslužnost, to přináší změna jízdních řádů 
Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova. Zcela nové jízdní řády začnou platit od 15. prosince 2013.

Největší změny se dotknou tro
lejbusových linek. „Stávající budou 
zcela zrušeny a místo nich jsme vy
tvořili nové, které zajistí cestujícím 
mimo jiné snazší orientaci v jízdních 
řádech díky pravidelným časovým in
tervalům,“ uvedl ředitel Dopravního 
podniku měst Chomutova a Jirkova 
Jiří Melničuk. Lidé se dočkají rapid
ního nárůstu počtu spojů. Dnes napří
klad z jirkovské zastávky u Horníku 
k chomutovské poliklinice jezdí v pra
covní den čtyři spoje, po změně jízd
ních řádů to bude devětadvacet spojů 
denně. „Z Kamenné až po Bře ze nec
kou se počet spojů navýší z třiaosmde

sáti na sto deset denně,“ řekl předseda 
představenstva dopravního podniku 
a náměstek primátora Jan Řehák. 

Trolejbusové linky budou zna
čené novými čísly. Každé z nich na
poví, odkud a kam trolejbus jede a ja
kou trasou. Všechny trasy trolejbu sů 
povedou přes cho mu tov ská sídliště. 
„Spoje jedoucí z Jirkova po tak
zva né třináctce byly pro cestující 
do centra Cho mu to va sice rychlejší, 
ale na zastávkách po cestě nastupo
valo jen málo lidí. Proto jsme se roz
hodli vést všechny trasy přes sídliště, 
kde na spoj čeká cestujících daleko 
více,“ vysvětlil ředitel divize MHD 

Václav Záveský. Největší výhodou 
této změny jsou kratší časové inter
valy příjezdů trolejbusů na zastávky 
na sídlištích.

Pravidelné intervaly odjezdů 
a příjezdů spojů pomohou lidem 
lépe si je zapamatovat. Nové pá
teřní linky číslo 40 a 41 budou ve 
špičce jezdit každá po třiceti minu
tách, dohromady tedy po patnácti mi
nutách. Doplňkové linky číslo 50, 
51, 52, 53 pojedou ve špičce kaž
dou hodinu, jelikož jsou čtyři, dohro
mady obslouží zastávky každých pat
náct minut. V úseku, kde se setkají 
všechny trasy spojů, tedy z Kamenné 

po Březeneckou, budou trolejbusy ve 
špičce zastavovat u zastávek každých 
7 až 8 minut.  

„Změny zhruba rok plánovala de
setičlenná skupina, ve které byli jak 
zástupci dopravního podniku a města 
Chomutova, tak i řidiči a lidé z veřej
nosti, kteří mají vztah k dopravě,“ řekl 
náměstek primátora Řehák. 

traSu troLeJbuSů 
ceStuJící PoznaJí 
PodLe číSeL

Intuitivní značení a pravidelné in
tervaly v odjezdech i příjezdech zvo
lil dopravní podnik pro nové linky 
trolejbusů. Lidé si musí zvyknout 
na nové značení. Dopravce tomu ale 
dal řád. „Jedním pohledem na číslo 
cestující pozná, odkud, kam a kudy 
spoj jede,“ uvedl generální ředitel 
Melničuk.

Podle prvního čísla cestující po
zná, odkud trolejbus jede. Čtyřka vy
ráží z Jirkova, pětka z Písečné. Druhé 
číslo 0 a 1 značí trasu přes zdravotní 
středisko na Písečné, 2 a 3 značí trasu 
přes Zahradní I a II. Posledním vo
dítkem mohou být také sudá a lichá 
druhá čísla. Pokud je druhé číslo ve 
značení sudé, jede spoj na zastávku 
Palackého a poté na polikliniku. 
Liché pojede na Palackého cestou 
přes zastávku Vodní.

Dopravní podnik hlásí:

Změnili jsme to

jaK a KUDY BUDOU NOVÉ lINKY jeZDIT? 
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Trasy trolejbusů budou na mapě 
v jízdních řádech označené modrou, 
červenou a zelenou barvou, vždy ve 
světlém a tmavém odstínu. Modrá 
vyjíždí z Jirkova, červená z Písečné 
a jede přes zdravotní středisko, ze
lená také z Písečné a jede přes 
Zahradní I a II.

Všechny trolejbusové linky bu
dou jezdit přes zastávku Palackého 
v Chomutově.

Jak nové troLeJbuSové 
Linky PoMohou?

Dopravní podnik vycházel při 
tvorbě změn z připomínek cestu
jících. Nové jízdní řády jim ušetří 
mnoho času a přinesou více pohodlí 
v rozhodování, kterými spoji se vy
dat na cestu. 
Michaele (29 let) dává více 
spojů čas na dceru  

„Dva roky po narození 
dcery Elišky jsem se 
rozhodla vrátit do 
zaměstnání. 

Babičky bohužel bydlí daleko, a tak 
jsme odkázáni na školku. Proto 
každý pracovní den vozím svoji ma
lou do mateřské školy na Za hrad ní. 
Bohužel mi tam jede ráno jen jediný 
přímý spoj, a to ještě v hroznou ho
dinu. To znamená, že musím dcerku 
budit ještě za tmy, nebo jedeme ji
ným spojem a potom šlapeme ještě 
pěkný kus pěšky do kopce. 
A to samé se prakticky opa
kuje při cestě z práce 
a školky domů. 
Tohle cestování 
nám ubírá 
čas, 

Dopravní podnik připravil 
pro cestující informační web 
www.zmenamhd.cz, kde jsou 
změny popsány. Kromě toho 
pro své klienty zřídil infor-
mační linku na telefonním čís-
le 724 559 254 nebo mailu 
zmenamhd@dpchj.cz. O po-
drobnější informace lze zažádat 
i přes webový formulář, který 
najdete na zmíněném webu.
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který bychom spolu chtěly strávit 
úplně jinak.“ 

Teď už si Míša s Eliškou mohou 
klidně přispat. Místo původních 12 
spojů totiž ze zastávky Palackého po
jede každý den na zastávku Zahradní I 
35 spojů, a tak si mohou v posteli poč
kat na takový, který jim bude nejvíce 
vyhovovat. A ani odpoledne nemusí 
na trolejbus pospíchat. Díky navý
še ní počtu spojů stihnou všechno včas 
a ještě si spolu mohou zajít na zmrz
linu nebo dort. 
Jana (69 let) může k lékaři jezdit 
bez přestupů 

„Před třemi lety mi lékaři zjistili 
anginu pectoris a od té doby musím 
pravidelně navštěvovat kardiologa 
v chomutovské nemocnici. Jenže ze 
zastávky Horník v Jirkově, kde byd
lím, mi tam jedou jen 4 přímé spoje 
denně. Kvůli onemocnění se špatně 
pohybuji, a tak nemohu dojít na jinou 
zastávku, také mi dělají problém časté 
přestupy. Proto musím jezdit o hodně 
dříve a pak dlouho čekat u doktora, 
což mi také nedělá dobře.“ 

Po změnách už se paní Jana ne
musí bát dlouhého čekání. Počet 
přímých spojů mezi zastávkami 

Poliklinika Cho
mutov a Horník 
v Jirkově se zvý
šil na 29 denně. Ve 
špičce pojede paní 
Janě trolejbus kaž
dou půlhodinu, v méně 
frekventovaných čás

tech dne každou hodinu. K lékaři tak 
stihne dojet včas a bez přestupů, aniž 
by musela dlouho čekat.
Jarmile (45 let) a její rodině op-
timalizace spojů zajistí klidnější 
rána

„Před pěti lety jsem začala praco
vat v průmyslové zóně u Jirkova. 
Prá ce se mi líbí, ale cestovat tam 
z centra Cho mu to va, to je za trest. 
Abych včas nastoupila na ranní 
směnu, musím stihnout spoj tři minuty 
po páté ranní. A když mi trolejbus ná
hodou ujede, už mi nezbývá nic jiného 
než vzbudit manžela nebo syna, aby 
mě odvezli do práce autem. Já si snad 
udělám řidičák.“ 

Teď už se paní Jarmila v auto
ško le trápit nemusí a manžel i syn mo
hou klidně spát. Díky sys té mu pá
teřních linek jezdí v uvedeném čase 
více spojů. Pokud paní Jarmile první 
ujede, vždy se může spolehnout na 
druhou trolejbusovou linku. A to samé 
platí pro cestu domů. Díky navýšení 
a především optimalizaci spojů se 
z průmyslové zóny u Jirkova do cen
tra Cho mu tova na Palackého dostane 
jednoduše a ještě stihne cestou domů 
zajít do obchodu a koupit něco dob
rého k večeři. 
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O uhlí děti poučí Březenský drak

Návštěvník č. 200 000 
přišel do zooparku později

róza v exotické zemi i na houbách, rodiny ilustrovaly kozí příběhy

Březenský drak poví dětem, jak 
vzniklo uhlí a k čemu se využívá. Se
ve ročeské doly připravily pro malé 
návštěvníky nový výukový interak
tivní program. V něm se drak s hlasem 
Oty Ji rá ka s dětmi setká při každé ex
kurzi v informačním centru dolů. 

Poprvé zhlédli nový program pá
ťá ci ze základní školy Písečná. Ne
jed ná se o klasickou přednášku, ale 
o podání informací, do kterého se děti 
aktivně zapojí. „Návštěvníky čeká 
řada úkolů, které musejí na dotyko vé 
tabuli vyřešit. Třeba si posta ví kar bon
ský les,“ přiblížila specialistka komu
nikace SD Renata Malíková. Program 
trvá zhruba pětačtyřicet minut. 

V Podkrušnohorském zooparku 
se stalo zvykem vítat během podzim
ních měsíců návštěvníka s pořado
vým číslem 200 tisíc. Ani tento rok 
nebyl výjimkou, i když tentokrát si 
na jubilejního zájemce o prohlídku 
musel zoopark počkat o trochu 
déle, než je obvyklé. „Na návštěv
nosti zooparku se v letošním roce 
hodně projevily povodně v sever

ních Čechách a také špatné počasí,“ 
vysvětlila Iveta Rabasová, ředitelka 
Podkrušnohorského zooparku.

Zatímco v minulém roce byli ju
bilejní návštěvníci místní, tentokrát 
mladá maminka se synem přijeli za 
zvířaty až z Prahy. „Jsem původně 
z Chomutova, ale v současnosti ži
jeme v Praze. Sem jezdíme za přáteli 
a rodinou, a tak si někdy najdeme 

čas pro návštěvu zooparku,“ vysvět
lila Hana Malá, která si společně se 
synem Jáchymem krátila pohledem 
na zvířátka čekání na manžela.

I tentokrát měl zoopark pro svou 
jubilejní návštěvu připraveny nejrůz
nější tematické dárky i překvapení 
v podobě zážitku. „Výherci si pro
hlédli zoo a krmili zvířátka,“ prozra
dila Iveta Rabasová. 

Letošní Rodinné zápolení se blíží 
ke svému závěru. Jak ubývá teplých 
dní, ubývá také vhodných venkov
ních aktivit, a proto i or ga ni zátoři 
Rodinného zápolení zvolili pro tři
náctou akci činnost veskrze domác

kou. Rodiny se tentokrát proměnily 
v ilustrátorské týmy a společnými si
lami kreslily obrázky k nejrůznějším 
kozím dobrodružstvím. „Koza Róza 
dnes učí rodiny využívat různé gra
fické a výtvarné techniky, neboť este

tika a umění patří k životu,“ řekl pri
mátor města Jan Mareš.

Proto si účastníci akce na začátku 
museli vylosovat jeden z kozích pří
běhů, aby k němu vytvořili ilustrace. 
„Napsal jsem například příběh o tom, 

jak koza Róza cestovala do exotické 
země a zavedla tam omylem nový ná
rodní zvyk,“ řekl Jan Havránek, je
den ze studentů, který kromě vymýš
lení příběhů pomáhal také s organi
zací celé akce. 

KráTCe
Poděkování Patří čez
Slavnostní večer v městském di-
vadle při příležitosti státního svát-
ku, kde byli oceněni významní 
Chomutované, se mohl uskuteč-
nit díky podpoře společnosti ČEZ.

ozdobí StroMy 
zvířátkůM
Děti z mateřských a základních 
škol vánočně nazdobí stromky 
v areálu zooparku v týdnu od 
25. listopadu. Ozdoby poslouží 
jako krmítka pro ptáky a drob-
né živočichy.

FarMářSké trhy 
naPoSLedy
Poslední letošní farmářské trhy 
se uskuteční v sobotu 30. listo-
padu od 8 hodin u nové budovy 
Informačního centra. Organizá-
toři připravili rozšířenou nabíd-
ku zabijačkových specialit.

věnec ze zooParku
V neděli 1. prosince si mohou 
návštěvníci Staré Vsi v zoopar-
ku vyrobit adventní věnec. Od 
14 hodin bude ve stodole kruš-
nohorského statku připraveno 
vše potřebné.

Pokácí kaštany
Kaštanovou alej mezi Centra-
lem a Chomutovkou technické 
služby pokácí, stromy jsou ve 
špatném stavu. Organizace má 
všechna potřebná povolení.

Stromy 
v péči mladých 

odborníků

Vybraným stromům v Cho mu
to vě byla v závěru října dopřána 
ozdrav ná kúra nad rámec běžné péče 
vy ko ná va né technickými službami. 
Na základě smlouvy mezi městem 
a Les nic kou a dřevařskou fakultou 
Men de lo vy univerzity Brno zde stu
denti ar bo ris tiky prováděli odborný 
řez stromů. Čtve řice chlapců a jejich 
instruktor během týdne ošetřili novou 
výsadbu v multifunkčním areálu na 
Lipské, starší stromy v parčíku v ulici 
Na Mo rá ni, mladá stromořadí ve stře
dových pásech ulic Pa lac ké ho a Na 
Příkopech a ještě se stihli věnovat 
části novějších výsadeb na Zadních 
Vinohradech. Zatímco u mladých 
stromů šlo o výchovný a tvarovací 

řez, u starých dřevin v parčíku Na 
Moráni provedli řez zdravotní a pro
světlovací. „Studenti se při této praxi 
naučí starat o stromy, řezy dostanou 
‚do oka a do ruky‘. Přínosné je to sa
mozřejmě i pro město, protože když 
se udělá dobře výchovný řez, elimi
nují se složité a nákladné zásahy do 
ko ru ny stromů v budoucnu,“ vysvět
lil odborný instruktor pracovní sku
piny Petr Neumann. Cho mu tov po
chválil nejen za to, jak během posled
ních dvaceti let rozkvetl do krásy, ale 
i za to, že jako jedno z mála měst na 
severu Čech na nabídku fakulty kývl, 
čímž dal najevo, že mu na zdravé ze
leni a tím i na příjemném prostředí 
pro své obyvatele záleží. 
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školy se nabídly novým žákům
Na výstavě Vzdělání 2014 se pre

zentovaly střední školy i odborná 
učiliště

Nelehké otázce, co chtějí jednou 
v životě dělat, jsou každý rok při vý
běru střední školy vystaveny stovky 
žáků z Chomutova. Pomoci ve výběru 
správné a vhodné střední školy a stu
dijního oboru jim měla i dvoudenní 
výstava Vzdělání 2014, která se konala 
již po dvanácté pod záštitou Okresní 
hospodářské komory v Chomutově. 

Výstava Vzdělání je připravena 
tak, aby si děti u jednotlivých pre
zentačních stánků mohly zjistit veš
keré informace o vybraném oboru. 
„Chceme cílenými ukázkami napo
vědět dětem, zda je vybraný obor 
bude vůbec bavit a jaké jsou pak je

jich možnosti na trhu práce,“ potvr
dila ředitelka OHK Chomutov Ivana 
Košanová. 

Do městské sportovní haly se na
konec vešlo 25 vystavovatelů, pře
devším z chomutovského regionu. 
Vy soký počet účastníků není překva
pením, neboť výstava má mezi řediteli 
dobré jméno. „Jsem ráda, že tato vý
stava každoročně je, protože tak mů
žeme potenciálním studentům prezen
tovat své jednotlivé obory,“ řekla Soňa 
Valušková, ředitelka ESOZ, jež při
znává, že výstava Vzdělání nabývá na 
významu především v současné nouzi 
o žáky. „Protože je více škol než dětí, 
tak je tato výstava soutěží, kdo bude 
lepší. Je to výzva pro ředitele, kantory 
i studenty, kteří pomáhají s prezen

tací,“ dodala ředitelka ESOZ.
Už v dopoledních hodinách vý

stavy do sportovní haly proudily zá
stupy žáků sedmých, osmých a devá
tých tříd základních škol. Odpoledne 
pak na výstavu zavítali i jejich ro

diče. „Bylo to vůbec poprvé, kdy vý
stava vzbudila takový zájem i mezi ro
diči dětí. Zřejmě už si uvědomují, že 
situace na trhu práce je vážná a žádá 
si dobré přípravy a informovanost,“ 
řekla Košanová.  
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Návrh rozpočtu je 
připravený k projednání

Rozpočet města Chomutova pro 
příští rok je připravený jako vyrovnaný 
v celkovém objemu 1 302 005 000 ko
run s tím, že na běžné provozní výdaje 
by mělo jít 737 milionů a na investice 
dalších 234 milionů. „Rozpočet počítá 
také s provozním přebytkem 82 mili
onů korun," uvedl primátor Jan Mareš. 
Rezerva města činí 35 milionů.

V příjmové části by mělo být za
pojeno 471 milionů korun z volných 

finančních prostředků. Ekonomové 
města také počítají se splacením re
volvingového úvěru ze zadržovaných 
vratek dotačních prostředků. V příš
tím roce město spustí projekty za více 
než 170 milionů a chce získat dotace 
za 140 milionů korun. Mezi největší 
projekty patří zateplení tří základ
ních škol, úprava okolí KASSu nebo 
Kamínku či dokončení sportoviště na 
Písečné. Kalkuluje také s investicí tři

ceti milionů do chodníků a silnic a de
seti milionů do parkovišť.    

Radní projednali předložený ná
vrh rozpočtu města na rok 2014 a do
poručili jej k projednání zastupite
lům. „Návrh rozpočtu je zveřejněný na 
úřední desce, aby se s ním mohli se
známit občané města. Zároveň jej bu
dou projednávat i zastupitelé na svém 
listopadovém zasedání,“ dodal primá
tor Mareš.

Další setkání
historiků

Chomutovská historická radnice 
hostila druhé sympozium historiků 
v krátkém sledu. Po říjnové konferenci 
věnované Josefu Opitzovi se zde od
borníci na minulost Pod kruš no hoří se
šli v úvodu toho měsíce na Co motovii 
2013. Ve třech tematických blocích 
věnovaných roku 1813 a jeho tradi
cím, chomutovskému regionu a osob
nostem s ním spjatých a svědectví pí
semných a hmotných pramenů si od
borníci sdělovali nové poznatky a také 
prezentovali výsledky svého bádání 
návštěvníkům z řad veřejnosti.

Státní svátek 
oslavili 
koncertem

Výročí Mezinárodního dne stu
dent stva a zároveň Dne boje za svo
bodu a demokracii, které připadá na 
17. listopadu, oslavili občané města 
vzpomínkou u pomníku Obětem válek 
a totalit v městském parku a slavnost
ním koncertem cho mu tov ských pěvec
kých sborů v Rytířském sále historické 
radnice. „Je důležité neza po mínat a mít 
na paměti, že svobo da a de mo kra cie 
nejsou samozřejmostí. Každý by si na
víc měl uvědomit, že jeho svoboda 
končí tam, kde začíná svoboda dru
hých,“ ře kl primátor města Jan Mareš. 
V letošním roce na radnici vystoupil 
přípravný sbor Slu ní čka a poté dětský 
a smíšený sbor Happy smile pod vede
ním sbormistryně Aleny Grée. 

Kdo se z Chomutovska dostal do parlamentu?

Chov zvířat v podkrušnohorském 
zooparku podporují i dárci

Jak vyplynulo z výsledků pod
zimních předčasných voleb, Cho mu
tov sko bude mít v parlamentu jedi
ného poslance, a to Jaroslava Krákoru. 
Z Ústeckého kraje získalo mandát cel
kem 14 politiků, jsou to dále Hana 
Au lic ká Jí rov cová, Marie Be ne šo vá 
(na snímku), Richard Brabec, Jaroslav 
Foldyna, Radim Holeček, Gabriela 

Hubáčková, David Kádner, Zuzana 
Kailová, Michal Kučera, Stanislav 
Pfléger, Bronislav Schwarz, Josef 
Šenfeld a Vlastimil Vozka.

Noví poslanci by měli do posla
neckých lavic zasednout koncem lis
topadu, poté mohou ve svém regi
onu otevřít i poslanecké kanceláře pro 
občany.

Ve třetím čtvrtletí letošního ro ku 
získal Podkrušnohorský zoo park té
měř sto tisíc korun od sponzorů, vel
kou část tvořilo dědictví.

Zoopark z peněz od dárců ku
puje nejčastěji krmivo pro zvířata. 

„Mimoto z těchto prostředků poří
díme vitamínové doplňky nebo su
šené mléko pro uměle odchovaná 
mláďata,“ doplnila vedoucí propa
gace zooparku Martina Pelcová.

Pomoci zooparku mohou lidé 

i adopcí zvířat. Jednorázovým poplat
kem pak přispívají na chov určitého 
zvířete. Další možností je darování 
věcí. Staré Vsi zooparku například lidé 
darovali máselnici, čerpadlo či země
dělský dřevěný stroj.  
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Na co byste Chomutovany, ale ne-
jen je, pozval?

Malí i velcí se mohou těšit na 
všechno, co k Vánocům a předvá
nočnímu času patří. Stánky s vánoč
ním zbožím a dobrotami, vystoupení 
profesionálů i amatérů, rozsvěcení 
stromku, výzdoby, adventního věnce, 
jízdy Lokálkou Amálkou, výstavy, 
čerti, Ježíškova pošta, zvonička štěstí, 
ohňostroj nebo adventní koncerty. 
Ve všední dny se o program na ná
městí většinou postarají chomutovské 
školy, školky a spolky. Na své si při
jdou příznivci hudby, divadla, tance, 
ale i třeba zábavných pořadů. Víkendy 
budou velkolepější, spousta pohádek, 
ale také třeba i dechovka, country, big 
beat a další hudební styly.
Co je takovým největším lákadlem 
letošních Chomutovských Vánoc?

Pro děti především Jů a Hele, 
Šmou lo vání nebo pohádka Evy Hruš
ko vé a Jana Přeučila Čert a Káča. 
Pro ty odrostlejší pak vystoupení 
dvo jice Ná hlov ský, Mladý, dále 
Lunetic,Třasák, ale třeba také křest 
CD skupiny Poutníci nebo vystou
pení skupin Big Band Zdenka Tölga, 
Album, Úlet, Makovec, BlueKIWI 
nebo dvou dechových orchestrů. 
Opravdu každý si přijde na své.
Program je určený všem generacím, 
ale v Chomutově se na přípravách 
také podílí nejen dospělí, ale i děti.

Je to krásná tradice, že s námi spo
lupracují nejen dospělí a profesioná

lové, ale i mládež a děti. A to nejen na 
programu, ale třeba děti z chomutov
ských mateřských školek každoročně 
zdobí vánoční stromečky na náměstí, 
školy zase jednotlivá okénka v ad
ventním kalendáři.
Chomutovské Vánoce opravdu ne-
jsou jen na náměstí, ale spojují i 
další akce.

To je také chomutovská speci

alita, daří se nám společně s růz
nými organizacemi připravit opravdu 
široký program. Výsledkem je 
třeba vánoční výstava Domečku v 
Rytířském sále radnice, Čertovské 
sklepy v knihovně nebo Vánocům 
věnovaná výstava v muzeu  letos 
prvně v domě Jiřího Popela. A ne
mohu zapomenout ani na tradiční ad
ventní koncerty pěveckých sborů v 
kostele svatého Ignáce.
Kdy tedy Chomutovské Vánoce za-
čínají?

Začínáme v neděli 1. prosince 
programem už od 10 hodin a od 17 se 
chystá rozsvícení vánočního stromu, 
městské výzdoby a první svíčky na 
velkém adventním svícnu. Ještě před 
tím však dojde k naražení prvního 
sudu piva z nového chomutovského 
pivovaru. Jako tradičně bude vše ko

runováno oblíbeným ohňostrojem 
a od 18 hodin se v kostele svatého 
Ignáce uskuteční první adventní kon
cert. Podrobný program je v tomto 
vydání novin a v příštím bude na 
další období.  
Kdo bude rozsvěcet adventní 
svícen?

Již v loňském roce jsme vyzvali 
významné chomutovské osobnosti 

a letos tomu nebude jinak. Měli by 
jimi být laureáti Ceny Jiřího Popela z 
Lobkovic Marie Laurinová, Jaroslav 
Sauer, ale také jako naděje města děti 
z mateřských škol a zástupci seniorů z 
odbojových organizací.
Je připravené nějaké speciální vá-
noční zboží?

Město Chomutov vydalo krásné 
pohledy s vánočními motivy a ve 
stánku Ježíškovy pošty budou k pro
deji i s novými kalendáři. Zároveň 
zde budou k dostání vánoční hrnečky 
s motivem města. Návštěvníci trhů je 
budou moci zakoupit i přímo s nápoji 
u ostatních stánků, jak je to zvykem v 
blízkém Německu.
Do kdy bude náměstí patřit 
Vánocům?

Až do 23. prosince zde bude pro
gram i se stánky. Na Štědrý den se pak 

mohou všichni přijít od 11 do 15 ho
din podívat na živý betlém Jaroslava 
Stejného a večer pak na tradiční půl
noční Českou mši vánoční Jakuba 
Jana Ryby do kostela svatého Ignáce.
Jak trhy a program ovlivní 
dopravu?

Největší omezení se týká námě
stí 1. máje, kde nebude možné od 
25. listopadu do 27. prosince par
kovat. Zároveň zde bude z důvodu 
ochrany přívodních kabelů umís
těný retardér, takže povolená rych
lost bude snížena. Romantické jízdy 
Lokálkou Amálkou omezí jízdu 
v ulicích Chel čic kého a Táboritská. 
Kvůli plánovanému ohňostroji 
1. prosince bude uzavřené náměstí 
a ulice Puchmayerova, Táboritská 
a Jakoubka ze Stříbra. Je zapotřebí, 
aby řidiči věnovali zvýšenou pozor
nost dopravnímu značení. Zároveň 
však na tento den vypraví dopravní 
podnik posilové spoje, aby se lidé 
bez aut dostali na náměstí a zase zpět 
domů.
Co byste Chomutovanům závě-
rem vzkázal?

Advent je období očekávání vá
nočních svátků, proto z hektických 
dnů a spěchu před Vánoci přijďte se 
svými blízkými na náměstí, zastavte 
se a setkejte se s přáteli u klobásy a 
svařáku za doprovodu vánočních ko
led a načerpejte zde dobrou náladu, at
mosféru a síly. Přeji vám všem krásné 
Chomutovské Vánoce.

Město Chomutov pořádá každoročně vánoční trhy i s bohatým programem, letošní advent nebude 
jiný. Přes tři týdny se budou moci Chomutované i návštěvníci města těšit vánoční atmosféře na náměstí 
1. máje. Chomutovské Vánoce potěší všechny generace. Co konkrétního tato velká městská akce 
přinese, na co bude lákat a jak třeba omezí dopravu, jsme se zeptali primátora města Jana Mareše.

jan Mareš:

Než přijdou  
Vánoce  k vám domů, 
pojďte na ty městské!

Přijďte se svými blíZkými na náměstí, 
Zastavte se a setkejte se s Přáteli 
u klobásy a svařáku.
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porotu Czech press photo 
zaujal netradiční autoportrét 

Tanec s draky od jitky Kůsové 
hladí proti srsti a tiší duše 

Když z mnoha malých tahů štětcem vznikne velké dílo

Už se stalo zvykem, že v roce po
vodní v soutěži Czech Press Photo 
bodují reportážní snímky velké vody. 
Ani tento ročník nebyl výjimkou, 
protože druhé místo v kategorii Pří
roda obdržel chomutovský fotograf 
Miloš Štáfek za netradiční snímek 
odpouštění Nechranické přehrady po
jmenovaný Povodně 2013. „Bylo to 
pro mě velké překvapení, a tak jsem 
měl i velkou radost,“ řekl chomutov
ský fotograf.

Radost byla o to větší, že oce
něn byl hned první pokus Miloše 
Štáf ka v prestižní fotografické soutěži. 
„Předtím jsem se buď neodvážil, nebo 
jsem neměl ten správný materiál. I do 
tohoto ročníku jsem chtěl původně 

přihlásit hlavně soubor fotek Šachta. 
Tuhle fotku jsem přidal do obálky 
tak trochu náhodou,“ přiznal Štáfek, 
který si během pořizování fotografie 
Povodně 2013 užil i dostatek adre
na li nu. „Člověk na provaze jsem já. 
Je to autoportrét,“ prozradil s úsmě
vem a dodal, že právě volná autorská 
tvorba jej baví na fotografování nej
více. „Mohu tak ztvárnit nápady, co 
mám v hlavě,“ potvrdil fotograf. 

Oblast Nechranic Miloš Štáfek 
dobře zná a nefotil ji poprvé. „Na 
Nechranice jsem se dostal právě díky 
fotografování sportu, tedy přesněji 
skateboardingu. V minulosti jsme se 
tam s kamarády dost najezdili a na
fotili,“ vysvětluje chomutovský foto

graf, který už v minulosti získal oce
nění za své fotografie například v nej
různějších soutěžích včetně semifiná
lové účasti v celosvětové soutěži spor

tovních fotografií RedBull Illume, kde 
se jeho fotografie probila mezi 25 nej
lepších v kategorii Playground z cel
kového počtu 22 700 fotografií. 

Po více než dvou a půl letech se 
prostřednictvím autorské výstavy 
vrátila do svého rodného města Jitka 
Kůsová. Pro Art galerii Radnice si 

připravila všestrannou výtvarnou 
uměleckou výpověď Tanec s draky. 
„Výstavu jsem pojmenovala podle 
jednoho z obrazů, ale název odráží 
i mé umělecké rozpoložení. Je ještě 
tolik technik, které chci zvládnout, 
že mi to připomíná tanec s draky 
nad propastí,“ vysvětluje malířka 
a sochařka, jež v současnosti žije v 
Klášterci nad Ohří. 

Název Tanec s draky však vysti
huje i náplň stejnojmenné výstavy, 
která spojuje sochařskou a malíř
skou tvorbu Kůsové. Nabízí tak pes
trou přehlídku figurální i abstraktní 
malby, kterou však spojuje touha 
vyjádřit silné pocity, aneb dle slov 
samotné autorky obnažené procí
tění. „Jitka Kůsová je velmi cit

livá ke všemu dění ve společnosti. 
Všímá si enormní rychlosti života, 
který pádí kolem nás,“ řekla během 
vernisáže galeristka Marie Hipská. 
A právě kvůli tomu výstava Jitky 
Kůsové mnohdy hladí proti srsti. 

Kromě rozháranosti a rychlosti 
světa nám připomíná i konzum, ma
terialismus či ubohou honbu za krá
sou a mládím, jež nás nyní prová
zejí na každém kroku a stávají se 
novým náboženstvím. Než však ná
vštěvník může propadnout úzkosti 
z této pravdy, utiší jeho duši an
dělé, kteří tvoří další významnou 
část tvorby Jitky Kůsové, i další 
plastiky a obrazy, které na výstavě 
stejně jako andělé zastupují posly 
klidu a míru. 

Návštěvníky knihovny vítá ve 
vestibulu SKKS netradiční umělec ké 
dílo v podobě zvětšeniny obra zu od 
Syl vy Prch lí ko vé. Na jeho vzni ku 
se podíleli návštěvníci víkendové 
akce Ži je me tady. „Tento obraz je 
dů ka zem, že hodně malých nic, jako 
je pár tahů štětcem, může vytvořit 
velké dílo,“ řekl při slavnostní verni
sáži Radoslav Malarik, zástupce ředi
tele Domu dětí a mládeže Cho mu tov 
a autor nápadu na obří omalovánku 

pro návštěvníky zářijové akce. 
Podmínkou pro zapojení do spo

lečného díla nebyl estetický talent či 
umělecké cítění. Stačilo vzít štětec 
do ruky vymalovat kousek nákresu, 
který společně s dětmi z DDM Cho
mu tov připravila podle obrazu Marie 
Lati ná ková. „Chtěla bych poděko
vat především všem, kteří v sobě na
šli odvahu a zapojili se do společné 
tvorby obrazu,“ řekl Latináková 
a dodala, že na obraze nepracovaly 

jen děti, ale zapojila se také řada do
spělých návštěvníků akce Žijeme 
tady, což pořadatele potěšilo.

Obraz Sylvy Prchlíkové byl zvo
len kvůli regionální tematice i op
timistickému námětu. „I když sám 
jsem výtvarným vzděláním nepolí
ben, věhlas paní Prchlíkové dávno 
překračuje hranice okruhu výtvarného 
umění,“ dodal Malarik, kterého po
těšila vstřícná reakce malířky. „Jsem 
ráda, že jsem tak zčásti mohla přispět 

dobré věci,“ dodala známá naivistická 
malířka Sylva Prchlíková, jež spo
lečně s ostatními ve vestibulu SKKS 
spatřila poprvé obraz v celé své veli
kosti 4,9 na 2,9 metru. 

Vestibul SKKS není posledním 
výstavním prostorem pro obří ob
raz. Společné dílo návštěvníků akce 
Žijeme tady teď bude ještě nějakou 
dobu putovat po dalších místech ve 
městě, aby se následně stalo trvalou 
ozdobou Domečku. 

dan bárta Se zaStaví 
v choMutově
Jednou ze zastávek na podzim-
ním turné Dana Bárty bude také 
chomutovské divadlo. V sobotu 
7. prosince od 19 hodin tu před-
staví novinky z posledního alba.

vánoční country 
večer
V pátek 6. prosince proběhne 
v Kulisárně u divadla Vánoční 
country večer se skupinou Al-
bum. Jako host vystoupí taneč-
ní skupina Medovina.

bratři ebenové 
v divadLe
Skupina Bratři Ebenové, která 
svým nezaměnitelným stylem 
obo ha tila český folk, vystoupí 
v di va dle ve středu 18. prosince 
v 19 hodin.

KráTCe
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Chyběla jen medaile, říká brankář 
Michal plochý o reprezentaci 

resuscitace házené 
je na dobré cestě

Podzimní působení ve fotbalo vé 
divizní soutěži si Michal Plochý 
z AFK LoKo Cho mu tov zpestřil ná
vštěvou miniEURA v Řecku. Tam od
jel jako brankářská jednička české re
prezentace v malé kopané. „Vůbec 
jsem to nečekal. Pozvánka do repre
zentace byla pověstnou třešničkou na 
dortu,“ řekl brankář, který tak završil 
úspěšnou sezonu, v níž v dresu Jab lí
ček Cho mu tov vyhrál Zelen cup a stal 
se ne o fi ci ál ním mistrem ČR v malé 
kopané a zároveň výkony v brance 
pomohl Lokotce k postupu do divize. 

Mistrovství Evropy v malé kopané 
si chomutovský gólman podle svých 
slov užil, i když přiznal, že jej v zápa
sech trápila nervozita. „Byla to moje 
první účast na takovém turnaji, a tak 
mi chyběly větší zkušenosti. Je velký 
rozdíl mezi tím zakopat si s přáteli 
chomutovskou ligu a nastoupit v ná
rodním dresu,“ řekl Plochý, který coby 
nováček odchytal všechny zápasy 
Česka na miniEURU. „Užil jsem si to 
a hrál s těmi nejlepšími. Chyběla tomu 
jen medaile,“ posteskl si brankář. 

Češi přišli o naději na cenný kov 

ve čtvrtfinále proti Německu. Zápas, 
který skončil 1:1, musely rozhodnout 
pokutové kopy. A ty jsou mistrov
skou disciplínou brankáře Plochého. 
V penaltové loterii totiž vychytal ví
tězství na Zelencupu a ozkoušel si je 
také na chomutovském Memoriálu 
Jaroslava Svobody. Svou formu potvr
dil hned v první sérii, když vychytal 
německého střelce. Bohužel to nesta
čilo, čtvrtá série kopů poslala Čechy 
domů. „Většinou stačí chytit jednu 
penaltu, tentokrát ne,“ povzdechl si 
brankář nad formou střelců, kteří dva
krát selhali. 

I proto Michal Plochý doufá, 
že se v reprezentačním kádru udrží 
a dostane příležitost znovu bojovat 
o cenné kovy. „Teď už bych si díky 
zkušenostem víc věřil,“ dodává bran
kář. Formu v malé kopané začne ladit 
už od 23. listopadu, kdy startuje nej
vyšší soutěž Chomutovské ligy ma
lého fotbalu, v níž Michal Plochý na
stoupí poprvé v chomutovské soutěži 
v dresu Jablíček Chomutov po boku 
svého reprezentačního kolegy Davida 
Haviara.

Po rozpuštění týmu mužů oddílu 
mezinárodní házené HK Chomutov 
se zdálo, že sportovní klub s padesáti
letou tradicí končí. Tomu scénáři na
povídalo i následné rozpuštění druž
stva starších žáků. Ovšem opak je 
pravdou, HK Chomutov namísto zá
niku ožívá. Resuscitace klubu pod ve
dením trenérů Václava Škardy, jeho 
syna a Vlastimila Korandy začínala 
skromně se třemi malými sportovci 
po prvním náboru a odhodlanými ro
diči, kteří se rozhodli nezištně pomoci. 
„Nebylo nám lhostejné, že by hand
bal měl ve městě zaniknout,“ vysvět
luje otec jednoho z malých házenkářů 
Jiří Žižka.

Práce celého klubu pod vedením 
jeho prezidenta Libora Shrbeného 
nese ovoce. HK Chomutov nyní dis
ponuje 15 malými házenkáři a pů
sobí v Ústecké lize minižáků a pří
pravek. „V současnosti máme tým 
přípravky a chybí nám 3 až 4 chlapci 
nebo děvčata, abychom mohli znovu 
otevřít starší žáky,“ řekl trenér 
Václav Škarda. Přestože klub stojí 

především o děti narozené v letech 
2005 až 2008, nebrání se ani zájmu 
mladších dětí. „Máme šikovné tre
néry, kteří i velmi malým dětem umí 
předat zábavnou formou základy mí
čových sportů,“ potvrdil Škarda.

Probudit v dětech zájem o mezi
ná rod ní házenou chce vedení HK 
Cho mu tov různými způsoby. Kromě 
propagace své činnosti hledá klub po
moc i na školách prostřednictvím pro
jektu Házená pro všechny od Českého 
svazu házené. „V rámci programu 
školy, které vytvoří školní družstva, 
získají od svazu prostředky na nákup 
vybavení,“ vysvětlil Škarda, který 
v současnosti jedná s několika ško
lami z Cho mu tova i okolí a také jed
nou mateřskou školkou. „Tento sys
tém velice dobře funguje v Mostě, 
proto se snažíme za pomoci mostec
kých házenkářek rozvíjet jej i u nás,“ 
dodal trenér a připomněl, že spolu
práce se školami už slaví první úspě
chy. V úterý 3. prosince se ve spor
tovní hale koná Mikulášský turnaj 
škol v mezinárodní házené. 

judisté znovu uhájili 1. ligu 
Po loňské účasti ve finálové sku

pině 1. ligy chtěli judisté z oddílu 
VTŽ Cho mu tov i tentokrát bojovat 
o postup do extraligy. Ovšem start do 
sezony nevyšel mužům dle představ 
a odsoudil je k bojům v sestupové 
skupině. „Do týmu přišli někteří noví 
kluci, jiní se zranili, a tak nám finá
lová skupina o pár bodů utekla,“ po
tvrdil Bohuslav Stareček, hlavní tre

nér oddílu juda VTŽ Chomutov. 
Boje v sestupové skupině Cho mu

tov ští zvládli s velkou elegancí. Už 
v prvním kole na domácí půdě si zajis
tili dostatečný bodový náskok na zá
chranu. „Ve druhém kole v Hranicích 
jsme museli získat jen dva body, takže 
to už byla trochu rutina. Svými vý
ko ny jsme ukázali, že bychom si finá
lovou účast zasloužili,“ řekl Stareček, 

kte rý je přesvědčen, že mužstvo se 
s nepříjemnou situací vyrovnalo vý
borně především po psychické stránce. 
„Už jsme účast v sestupové sku pi ně 
dvakrát nebo třikrát zažili, a tak víme, 
jak se připravit. Důležité je zachovat 
klid a přesvědčit tým, že se nedě je nic 
hrozného,“ dodává trenér oddílu. 

Dobré výsledky v rámci sestu
pové skupiny jsou podle judistů také 

základem pro úspěšnou příští sezonu. 
„V příštím roce se musíme vyvarovat 
chyb. Základní část sezony je rozdě
lena jen na dvě kola, tam není prostor 
pro přešlapování a nejistotu, tam musí 
jít všechno ráz na ráz,“ dodal Stareček, 
který věří, že tým do příští sezony 
vstoupí posilněn o zkušenosti ze sestu
pové skupiny a vrátí se do finálových 
bojů o postup do extraligy. 

Slávie, to není jen 
Simona Baumrtová

Překvapivý bonus si z plaveckého 
mítinku Axis cup v Jihlavě, který byl 
zároveň 7. kolem Českého poháru, do
vezli plavci Slávie Chomutov. Kromě 
očekávaných čtyř prvenství Simony 
Baumrtové a několika dalších před
ních umístění zde vybojovali český re
kord ve smíšené štafetě na 4×50 metrů 
volným způsobem.

Sestava Štěpánka Šilhanová, On
dřej Baumrt, Tomáš Franta a Simona 
Baumrtová podala vynikající výkon 
a doplavala druhá za reprezentační 
štafetou Slovenska v čase 1:39,97. 
A ten je ustavujícím národním rekor
dem, protože v českých bazénech jde 
o novinku. Ve světě se přitom tato 
disciplína už nějaký čas plave, do

konce pronikla i na evropský a svě
tový šampionát. Předseda Slávie 
Radek Šilhan věří, že cho mu tov ský 
čas je natolik kvalitní, že by v pozi ci 
rekordu mohl vydržet delší dobu. 
„Obrovskou hodnotu má i fakt, že 
jsme porazili tradiční plavecké bašty, 
jako jsou KPS Ostrava, Kometa Brno 
nebo Jihlava,“ těší předsedu klubu. 
Za pozitivní považuje také skuteč
nost, že nebýt náhlé zdravotní indis
pozice Barbory Veselé, mohla Slávie 
poprvé v historii v závodě Českého 
poháru postavit štafety dvě. Jinými 
slovy, na špičkovou úroveň k Simoně 
Baumrtové se derou další mladí 
plavci a Slávie Chomutov už není 
„klubem jednotlivce“.

Tomáš Franta, velká naděje chomutovského plavání a člen rekordní štafety.
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Strážníci zkLidniLi 
agreSora
Chomutovští strážníci zpacifiko-
vali agresivního muže, který ohro-
žoval pracovnice magistrátu. Se-
dmatřicetiletý muž v půl desáté 
dopoledne kopal do dveří a mlátil 
do okénka. Navíc sprostě nadával. 
Půjde před přestupkovou komisi. 

nereSPektovaL zákazy, 
MuSeL na PoLicii
Osmačtyřicetiletý nepřizpůso-
bivec urážel kolemjdoucí před 
obchodem ve Wolkerově ulici. 
Strážníci muže dobře znali, nere-
spektuje totiž zákon a často ho 
tedy řeší za přestupky. Do Wol-
kerovy ulice navíc nesmí. Muže 
strážníci předali policistům. 

SLíbiLa ticho, 
křičeLa však dáL
Své narozeniny slavila velmi hlasi-
tě čtyřicetiletá žena z Jirkovské uli-
ce. S kamarádkami byla tak hluč-
ná, že sousedé zavolali strážníky. 
Těm žena slíbila, že již bude ticho. 
To však netrvalo ani půl hodiny. 
Nakonec musela zaplatit pokutu. 

zachraňovaLi 
Sebevraha
Zlomený muž na tísňovou linku 
městské policie sdělil, že sedí 
v kolejišti v blízkosti zastávky 
Chomutov-město a chce skočit 
pod vlak. Strážníci jednašede-
sátiletého muže díky personá-
lu vlakové zastávky našli a v po-
řádku předali zdravotníkům. 

MěSTSKá pOlICIe

jiří Nedbálek: 
problém dokáže dělat pes i špatný řidič

Zásahové skupiny strážníků 
vyřeší noční problémy

Dopravní zácpa zbrzdila spoje, sehraní 
řidiči mysleli na cestující

Územní strážník Jiří Nedbálek se 
stará o pořádek na Kamenné, Zadních 
Vi no hra dech, u Ka men co vé ho jezera 
a v okolí Pražské ulice. Tamní obyva
tele trápí špatně parkující řidiči, kteří 
znesnadňují průjezd ulicemi, ale i ne
přizpůsobiví lidé. V současné době 
strážník mimo jiné řeší uštěkaného 
psa. Tomu se nelíbí samotnému doma 
a dává to hlasitě najevo.
Jak se řeší takový problém se psem?

Samozřejmě za tím stojí jeho ma
jitelé. Nechávají ho velmi často doma 
zavřeného o samotě a on pak štěko
tem ruší sousedy. Jedná se o podná
jemníky, které jsem již na problém 
upozornil. Ochotně slíbili nápravu, 
prý je pes pouze půjčený, takže až 
ho vrátí, bude klid. Jenže to se ne
stalo. Obrátil jsem se tedy na maji
tele bytu, který slíbil, že své nájem
níky znovu rázně upozorní a pokud 

bude štěkot psa přetrvávat, rozváže 
s nimi smlouvu. Nyní mají týden na 
to, aby již k dalšímu rušení sousedů 
nedocházelo. 
Klid v ulicích jistě neruší jen domácí 
mazlíčci. Koho ještě musíte tišit?

Určitě třeba skupinky mladých 
lidí. Naposledy to byla mládež schá
zející se u podchodu na Kamenném 
Vrchu. Ti nejenže na kolemjdoucí 
pokřikovali, ale dělali i nepořádek. 
Z místa jsme je tedy několikrát vyká
zali a dodržování zákazu často kon
trolovali. Nyní je klid. Problém byl 
také s restaurací Morava. Tam si ne
dali s rušením nočního klidu pokoj, 
tak jsem tam musel vyrazit na kon
trolu s pracovníky živnostenského 
úřadu. Majitel restaurace dostal vyso
kou pokutu, a to konečně zabralo. 
V úvodu jsme zmiňovali, že někteří 
řidiči nesprávně parkují. Je to také 

věc, která dokáže znepříjemnit ži-
vot ve městě?

Jistě, hlavní problém je totiž 
s průjezdností nebo bezpečností sil
ničního provozu. Motoristé v někte
rých případech zaparkují tak, že ulicí 
nemůže projet větší automobil, a to 
se nesmí stávat. Například v případě 
požárů by se mohlo jednat o ohrožení 
životů nebo zdraví lidí. Stejně tak při 
zaparkování těsně u přechodu, kdy 
hlavně menší děti nejsou za stojícím 
vozem vidět a ani samy nevidí, zda 
něco jede. Máme zkušenosti i s řidiči, 
kteří jsou schopni zaparkovat přímo 
v křižovatce. Vše řešíme podle situ
ace pokutou, botičkou nebo odtahem. 

Obyvatelé se na územního stráž
níka mohou obracet s problémy, které 
je trápí, prostřednictvím kontaktního 
formuláře, telefonu nebo facebooku 
městské policie.  

Boj nočním živlům vyhlašuje 
měst ská policie. Bezdomovci, opilci 
či výtržníci, kteří pod rouškou tmy 
nabývají na síle, by se měli připravit 
na rázný odpor. „V rámci reorgani
zace městské policie jsme zřídili tak
zvané zásahové skupiny, které budou 
sloužit pouze noční směny. Právě 
v noci bývají často vyhrocené pro
blé my, které strážníci ze zásahových 
skupin budou připraveni adekvátně 
vyřešit,“ uvedl velitel Městské policie 
Chomutov Jan Řehák. 

Strážníci zařazení do zásahových 
skupin budou mít zvýšený výcvik 
asertivity, fyzické zdatnosti a taktiky 
zásahu. „Ze zkušeností víme, a sami 

obyvatelé nám to při setkáních potvr
zují, že život ve městě nejvíce znepří
jemňují opilci vracející se z restaurací 
nebo bezdomovci spící na místech, 
kam se poté lidé bojí vejít,“ uvedl ře
ditel strážníků Vít Šulc. Druhým hlav
ním problémem je soužití s nepřizpů
sobivými obyvateli města a ničení ma
jetku vandaly. Často docházelo k si
tuacím, kdy si opilí či nepřizpůsobiví 
lidé ze zasahujících hlídek nic nedě
lali, někdy se na ně dokonce pokusili 
zaútočit. Tomu právě vytrénované zá
sahové skupiny učiní přítrž. Vybraní 
členové skupin bu dou v nočních ho
dinách převážně v terénu, jejich prací 
bude dohled nad veřejným pořádkem 

a řešení situací bude z jejich strany dů
razné a velmi efektivní.

Skupina bude oproštěna od nadby
tečné administrativy. Úkoly vyžadující 

spíše administrativní úkony převez
mou na sebe strážníci z denních směn. 
„To zajistí, aby hlídky byly v ulicích 
v podstatě celou noc,“ dodal Řehák. 

Nad rámec svých povinností 
se snaží vyjít vstříc zaměstnanci 
chomutovského dopravního pod
niku v neočekávaných situacích. 
Dokazuje to zkušenost Jany Atlové 
z Cho mu tova, kterou velmi překva
pila reakce řidiče autobusu na trase 
do Prahy, když hrozilo, že jí ujede 
navazující spoj.

Žena se vydala do Prahy za svou 
kamarádkou. „Cesta ubíhala pěkně, 
tak jsem si plánovala, že na Florenci 
budu mít 55 minut na přestup. Nějak 
se to ale zvrtlo,“ uvedla Jana Atlová. 
Kvůli dopravní zácpě totiž hrozilo, že 
další spoj nestihne. 

Nebylo v řidičových silách, aby 
se na místo dostal včas. Nemohl jet 

rychleji. Mohl ale přes dispečera 
kontaktovat řidiče autobusu, do kte
rého chtěla žena přestoupit. A také to 
udělal. Získal tím příslib desetimi
nutového čekání. Cestující navazu
jící spoj stihla. „V dnešní době, kdy 
je lhostejnost na denním pořádku, to 
byla nezapomenutelná situace,“ uza
vřela potěšená klientka.
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gyMnáziuM zve 
k návštěvě
Gymnázium Chomutov sezná-
mí budoucí žáky se studiem 
i prostorami při Dni otevřených 
dveří v pondělí 25. listopadu od 
14.30 hodin.

děti zdobiLy Přírodu
Z dětí družiny základní školy Pí-
sečná se stali land-artisté, tedy 
umělci, kteří v přírodě tvoří 
zajímavá díla. Posloužily jim 
k tomu listy, klacíky či kamínky.  

bavič u dětí uSPěL
Prvňáci a druháci ze základní ško-
ly Na Příkopech se setkali s bavi-
čem Adolfem Dudkem. Ten pro 
ně připravil zábavné dopoledne 
plné her, smíchu a zábavy.  

za obraz do 
zooParku
Namalované vážky v podání 
sedmáků ze základní školy Za-
hradní zaujaly porotu soutěže 
Ekocentra Podkrušnohorského 
zooparku. Odměnou bude ne-
tradiční prohlídka zooparku.

PřeSPaLi na hradě
Horní hrad se pro děti z druži-
ny základní školy Hornická stal 
na dva dny domovem. Výletníci 
si sami vařili, poté se seznámili 
s různými řemesly. 

KráTCe

projektový den varoval 
před závislostmi 

i porušováním zákona

S problematikou závislosti, kri
minality i exekucí se seznámili žáci 
střední průmyslové školy při projek
tovém dnu Neznalost zákona neo
mlouvá. Čtyři stovky dětí se při před
náškách dozvěděly mnoho zajíma
vostí, které vycházejí přímo z reál
ného života.

Pro každý ročník připravila škola 
ve spolupráci s odborníky jeden 
okruh témat. „První ročníky se se
znamovaly se závislostí nejen na dro
gách, s úskalím pití alkoholu či kou
ření. Na toto téma pak žáci kreslili 
obrázky nebo skládali básně,“ uvedla 
preventistka školy Olga Kubánková. 
Druhé ročníky se zabývaly kyberši

kanou, o rok starší žáci pak vězeň
stvím a exekucemi. Maturanti se do
zvěděli, co má na starosti probační 
a mediační služba nebo jak žijí vězni. 
„Člen eskorty věznice ve Všehrdech 
dětem ukázal i služební zbraň nebo 
uniformu vězně,“ doplnila Olga 
Kubánková. Třeťáky a čtvrťáky také 
zaujaly informace o porušování au
torských práv, které se jich díky roz
machu internetu mohou týkat. 

Projektový den o zákonech, zá
vislostech a jejich důsledcích se na 
škole konal již podruhé. Jelikož měl 
u dětí velmi kladný ohlas, počítá 
škola s jeho pokračováním i v dal
ších letech.

Na zahradě si děti zasadily buk a jedli
Dětem z mateřinky Klíček v Ša

fa říkově ulici rostou na zahradě dva 
nové stromy. S jejich vysazením malí 
zahradníci radostně pomáhali a nyní 
se o ně budou starat. Ve spolupráci 
s technickými službami vybralo ve
dení školky listnatý buk a jehlična
tou jedličku. „Dospělí vykopali díry, 
děti pak stromky zasypávaly hlínou, 
hrabičkami upravily okolí a poté je 
řádně zalily,“ popsala vedoucí MŠ 
Klíček Renata Prokešová.

Nyní se jednotlivé třídy budou 
střídat v péči o stromy, hlavně o zá

livku, aby se dobře ujaly a rostly. 
V rámci výuky budou stromy pozo
rovat, jak se mění v každém ročním 

období. „Před Vánoci jedličku ozdo
bíme svátečními motivy,“ doplnila 
vedoucí školky.  

Zš Březeneckou ovládla 
na Halloween strašidla 

Hurá do školy? alespoň jednou za rok

Obvykle se žáci ZŠ Březenecké 
bojí hlavně náhodného zkoušení či 
písemky. Ovšem jednou ročně na 
Halloween ovládnou chodby školy 
strašidla. „Kvůli podzimním prázd
ninám nebylo mnoho času pro pří
pravu, a tak jsme přemýšleli o změ
nách. Ale samy děti si znovu vypro
sily strašidelnou cestu školními chod
bami,“ řekla Jitka Červená, ředitelka 
ZŠ Březenecká. 

Ještě než se strašidla roztahova la 

po škole, dozvěděly se děti něco 
o anglosaském svátku i českých 
Du šič kách. „Paní učitelka Saloňová 
si pro všechny třídy připravila pre
zentaci o historii Halloweenu i vý
znamu našich Dušiček. Pro mladší 
děti byla připravena také společná 
zábava se soutěží masek,“ potvrdila 
Červená, že Halloween není jen 
o zábavě. Večer však už patřil stra
šidlům z řad učitelů, zaměstnanců 
jídelny, vychovatelek, asistentek i 

žáků devátých tříd. 
Duchové, zombie a kostlivci však 

prý poslední roky nemají jednodu
chou práci. Děti se totiž bojí méně 
než dříve. „Zatímco dospělí se při 
cestě školou bojí, tak děti už jsou 
díky televizi docela otrlé,“ souhlasí 
Červená, která na konci strašidelné 
cesty možná děsila děti nejvíce. Při 
vydávání certifikátů jim totiž kladla 
na srdce, aby ve škole příliš nezlobily 
a nezapomínaly na učení. 

Den, kdy se všechny děti těší do 
školy – že je to utopie? Není, jeden 
takový proběhl v ZŠ v Ka daň ské 
ulici v rámci vyvrcholení projektu 
Ukliďme svět.

Cílem akce je doplnit znalosti dětí 
v oblasti ochrany životního prostředí. 

Tato formulace ale ani vzdáleně ne
dokáže přiblížit vše, co se dělo. Celá 
škola se proměnila v hučící úl plný 
pilných kluků a holek, všude se něco 
vyrábělo, stříhalo, lepilo, barvilo, vě
šelo… Tu probíhala „plastová“ módní 
přehlídka, jinde vyráběli z recyklova

telných materiálů figuríny, venku děti 
zápolily s rýčem při pohřbívání bio
odpadků, ti nejmenší se formou hry 
učili třídit odpad, siláci z devátých 
tříd nosili do přistaveného kontejneru 
nashromážděný sběr…

Byl to den hektický, vzrušující, 

veselý, který si školáci skutečně 
užili. Zároveň jim, možná aniž si 
to uvědomili, hodně dal. Škoda, že 
to není častěji, posteskli si mnozí 
z nich. Přestože unavení učitelé by 
s tím v té chvíli zřejmě nesouhlasili, 
i je zájem dětí potěšil.
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křížovka (tajenka) se blíží a po více než tři týdny nabídnou spoustu zábavy, občerstvení a místo pro přátelská setkání.

neděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masaryka
Časový harmonogram:
Registrace: 13.00-15.30 hodin
Výdej známek: 13.30-16.00 hodin

Podmínky:
Výdej známek u registračního stolu Rodinného 
zápolení při vstupu do školy. Soutěžní známku obdrží 
účastníci po splnění úkolu – vytvoření betlému.

Program:
Zhotovování betlémů a betlémských fi gurek různými 
výtvarnými technikami.

Upozornění:
Na akci bude možno odevzdávat kuchařské knihy 
z celoroční bonusově akce Rodinná kuchařka!

neděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masarykaneděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masarykaneděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masarykaneděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masarykaneděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masarykaneděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masarykaneděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masarykaneděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masarykaneděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masarykaneděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masarykaneděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masarykaneděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masarykaneděle 1. prosince  |  13.00–16.00 hodin  |  ZUŠ T.G. Masaryka
Časový harmonogram:
Registrace: 13.00-15.30 hodin
Výdej známek: 13.30-16.00 hodin

Podmínky:
Výdej známek u registračního stolu Rodinného Výdej známek u registračního stolu Rodinného Výdej známek u registračního stolu Rodinného 
zápolení při vstupu do školy. Soutěžní známku obdrží zápolení při vstupu do školy. Soutěžní známku obdrží zápolení při vstupu do školy. Soutěžní známku obdrží zápolení při vstupu do školy. Soutěžní známku obdrží zápolení při vstupu do školy. Soutěžní známku obdrží 
účastníci po splnění úkolu – vytvoření betlému.účastníci po splnění úkolu – vytvoření betlému.účastníci po splnění úkolu – vytvoření betlému.účastníci po splnění úkolu – vytvoření betlému.účastníci po splnění úkolu – vytvoření betlému.účastníci po splnění úkolu – vytvoření betlému.účastníci po splnění úkolu – vytvoření betlému.účastníci po splnění úkolu – vytvoření betlému.účastníci po splnění úkolu – vytvoření betlému.

Program:Program:Program:Program:
Zhotovování betlémů a betlémských fi gurek různými Zhotovování betlémů a betlémských fi gurek různými Zhotovování betlémů a betlémských fi gurek různými Zhotovování betlémů a betlémských fi gurek různými Zhotovování betlémů a betlémských fi gurek různými Zhotovování betlémů a betlémských fi gurek různými Zhotovování betlémů a betlémských fi gurek různými Zhotovování betlémů a betlémských fi gurek různými Zhotovování betlémů a betlémských fi gurek různými Zhotovování betlémů a betlémských fi gurek různými Zhotovování betlémů a betlémských fi gurek různými Zhotovování betlémů a betlémských fi gurek různými 
výtvarnými technikami.výtvarnými technikami.výtvarnými technikami.výtvarnými technikami.výtvarnými technikami.výtvarnými technikami.výtvarnými technikami.

Upozornění:Upozornění:Upozornění:Upozornění:
Na akci bude možno odevzdávat kuchařské knihy Na akci bude možno odevzdávat kuchařské knihy Na akci bude možno odevzdávat kuchařské knihy Na akci bude možno odevzdávat kuchařské knihy Na akci bude možno odevzdávat kuchařské knihy Na akci bude možno odevzdávat kuchařské knihy Na akci bude možno odevzdávat kuchařské knihy Na akci bude možno odevzdávat kuchařské knihy Na akci bude možno odevzdávat kuchařské knihy 
z celoroční bonusově akce Rodinná kuchařka!z celoroční bonusově akce Rodinná kuchařka!z celoroční bonusově akce Rodinná kuchařka!z celoroční bonusově akce Rodinná kuchařka!z celoroční bonusově akce Rodinná kuchařka!z celoroční bonusově akce Rodinná kuchařka!z celoroční bonusově akce Rodinná kuchařka!

Betlémská

Patnáctá akce Rodinného 
zápolení 2013. Zhotovování 
rodinných betlémů o první 
adventní neděli ve spolupráci s ZUŠ 
T.G.M. a MŠ Chomutov.

Sponzoři: Mediální partneři: Partneři:Generální sponzor:

člen Skupiny ČEZ

Pomáháme

Severočeské doly a.s.
Chomutov Projekt je realizován 

s � nanční podporou 
Ústeckého kraje

Inzerce
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 24.11. ne 15.00  ziMní Příhody včeLích Medvídků – Brumda a Čmelda jsou 
malí čmeláci, které snad každý zná z večerníčků. Hraje divadlo Krapet.

 28.11. čt 19.00  druhÝ břeh – Tragikomedie o touhách, svobodě, pravdě, lásce i smrti. 
S pozoruhodným úhlem pohledu se před námi rozvíjí dynamický život 
Terezy, jedné neobyčejně vnímavé ženy. 

MěSTSKÉ DIVaDlO

choMutovSké noviny 
čtrnáctideník pro občany 
statutárního města chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Cho mu tově, referátem 
kultury pod č.j. 4/1995 • vydává 
statutární město Chomutov • 
adresa vydavatele, redakce 
a distribuce: Magistrát města 
Chomutova, Zborovská 4602, 
43028 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
Stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
šárka Schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutov-mesto.cz

inzerce:
alona hlavová 
725 124 616 
alona.hlavova@ceskydomov.cz

 20.11. st 17.00 LáSky čaS 19.00 MaFiánovi 
 21.11. čt  17.00 hunger gaMeS: vražedná PoMSta 19.00 beLLa Mia
 22.11. pá  17.00 turbo 18.00 MaFiánovi 19.30 kaPitán PhiLLiPS
 23.11. so  15.00 zataženo, občaS trakaře 2 (3d) 17.00 kaPitán PhiLLiPS
   19.00 hunger gaMeS: vražedná PoMSta
 24.11. ne  15.00 Ptačí úLet (3d) 17.00 beLLa Mia 19.00 kaPitán PhiLLiPS
 25.11. po  17.00 hunger gaMeS: vražedná PoMSta 
   19.00 byzantiuM – uPíří Příběh
 26.11. út  17.00 MaFiánovi 19.00 Příběh kMotra
 27.11. st  17.00 ceSta za vánoční hvězdou 19.00 Před PůLnocí
   19.30 Příběh FiLMu: odySea
 28.11. čt  17.00 Ledové kráLovStví 19.00 kLauni
 29.11. pá  17.00 Ledové kráLovStví (3d)
    18.00 hunger gaMeS: vražedná PoMSta 19.30 kLauni
 30.11. so  15.00 Ledové kráLovStví (3d) 18.00 konzuLtant
   19.00 LáSky čaS
 1.12.  ne  15.00 Pohádky Pod StroMeček 18.00 beLLa Mia
    19.00 konzuLtant

 
KINO SVěT

 30.11. so 10.00 zPívání v Muzeu – oblastní muzeum radnice

KONCerTY Do 23.11. choMutov ve StoLetí Páry – Dům Jiřího Popela
Do 14.2.  všeMu Světu na útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 

a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

OBlaSTNí MUZeUM

Do  29.11. beznuděJ – eugen kukLa – výstavní síň knihovny
  občanSké Sdružení na Louce – vestibul knihovny II.
  ddM choMutov – vestibul knihovny I.
Do  21.12. obrazy – Marie Svobodová - galerie Špejchar
Do  6.12. hraniční ceSty – výstava česko-německých výtvarníků – galerie Lurago
Od  23.11. vánoce v Muzeu – betlémy a vánoční výzdoba – muzeum dům J. Popela

VýSTaVY

Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního programu 
financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Většina českých lázní připravuje speciálně pro ženy beauty a wellness programy 
zaměřené na celkové zkrášlení těla a aktivní odpočinek. Zahrnují mimo jiné 
sportovní aktivity, relaxační procedury či kosmetické služby. Můžete vybírat 
z medových, čokoládových, bylinných či rašelinových koupelí, zábalů a masáží, 
ve většině lázní jsou k dispozici bazény, kvalitně vybavená fitness centra 
s trenéry i půjčovny kol. Mnohé lázně nabízejí i hodiny aqua aerobiku či lekce 
populárního nordic walkingu. Lázeňská kosmetická centra poskytují analýzu 
pleti, její čištění a peeling, masáž či lifting obličeje a dekoltu. Pro vylepšení 
vzhledu lze využít i služeb lázeňských manikérů, pedikérů a kadeřníků.

Více informací naleznete 
na www.lecebnelazne.cz

Lázně pro krásu 
a odpočinek

Rada statutárního města Chomutova vyhlašuje 

vÝběrové řízení 
na obSazení Funkce řediteLe
příspěvkové organizace městské lesy Chomutov
úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz
Kontakt: Ing. J. Skalická (474 637 231, j.skalicka@chomutov-mesto.cz ) 
Termín pro podání přihlášek: 2. 12. 2013 do 12 hodin

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

 20.11. st  14.00  My dva a čaS – kom. pořad o slavném pěveckém duu, které působi-
lo na vrcholu naší hudební scény 20. století po dobu 26 let – učebna č. 14

    16.00 křeSŤanStvo – ranné křesťanství do roku 313 – učebna č. 66 SKKS
 21.11. čt  13.00  zábavné odPoLedne PLné PíSniček a huMoru – 

určeno pro nevidomé a slabozraké SONS – učebna č. 66 SKKS
    17.00 na ceStě Po MeXiku – velký sál SKKS
 28.11. čt  17.00 Jaká Je Jižní aMerika? – velký sál SKKS
 30.11. so  08.00  FarMářSké trhy – u městského infocentra v ulici U Městských mlýnů

přeDNášKY, BeSeDY, aKCe

Inzerce

S TÍMTO INZERÁTEM OBDRŽÍTE SLEVU 10% NA NÁKUP ZBOŽÍ

tel.: 608 111 210 
tel.: 608 947 210 - prodejna
Modlanská 20, 
415 01 Teplice-Trnovany
info@jezdecke-potreby-teplice.cz 
www.jezdecke-potreby-teplice.cz

JEZDECKÉ 
POTŘEBY
PRODEJ ZNAČKOVÝCH  
BAZAROVÝCH SEDEL

Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

Vhodné jako přivýdělek.
Práce s barvou a ředidlem
- malování cínových figurek.
Jsme solidní firma a působíme 
na trhu 20 let. Požadujeme spolehlivost,
zručnost v jemné dekorační práci,
umění a cit pro barvu a detail.
Práce je časově náročná.

V případě zájmu prosím kontaktujte Hanu Přívarovou
tel.: 777 930 462 , pevná linka: 351 151 339 
e-mail: hanka.p@mybox.cz

 22.11. pá 17.30 Piráti choMutov–Liberec – hokej extraliga – zimní stadion
   19.00  Fc atLetico choMutov–gardenLine LitoMěřice b – 

futsal – sportovní hala 
 29.11. pá 17.30 Piráti choMutov–PLzeň – hokej extraliga – zimní stadion

SpOrT
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Už se stalo zvykem, že festiva ly 
dokumentárních filmů v kině Svět 
nenabízejí jen samotné filmy, ale 
také přidanou hodnotu ve formě 
přednášek či besed. Tentokrát zašli 
pořadatelé ještě dál a rozdělili festi
val do dvou dnů, aby se do něj ve
šla beseda se zástupci freestylového 
lyžování i exhibice snowboardingu, 
freestylu a freeskiingu. 

Páteční program provázela 

debata s Romanem Daleckým, 
Markem Vohánkou a Tomášem 
Kavanem z Jumparku v Havrani. 
„Atmosféra besedy v kině Svět mě 
mile překvapila stejně jako dotazy 
návštěvníků. Těší mě, že se lidé za
jímají i o méně tradiční olympij
ské sporty,“ řekl Dalecký, bývalý 
mistr ČR a současný reprezentační 
trenér ve slopestylu. Kvůli sobotní 
exhibici v podání členů skupiny 

Maximal Animal vyrostla na par
kovišti před Aquasvětem dokonce 
hora sněhu. „Se skupinou jsme spo
lupracovali již při loňském roční 
 ku v rámci besedy. Tehdy jsme 
se rozhodli, že v příštím roce by
chom mohli návštěvníkům fes
tivalu ukázat freestylové zimní 
sporty naživo,“ prozradila jedna
telka společnosti Kultura a sport 
Chomutov Věra Flašková a do

dala, že Maximal Animal se s ná
vštěvníky festivalu podělili i o dva 
krátké filmy. 

Doplnili tak bohatou přehlídku 
filmů s outdoorovou a adrenalino
vou tematikou, jež každoročně láká 
do kina milovníky sportu a přírody. 
„Snow film fest má své stálé publi
kum, které na jaře navštěvuje i fes
tival Expediční kamera,“ dodala 
Flašková. 
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Snow film fest přenesl 
zimní show z plátna 
na parkoviště 



Změna programu vyhrazena.

1. - 23.12. 9.00 - 18.00 VÁNOČNÍ TRHY  S DOPROVODNÝM PROGRAMEM
ukázka vánočních produktů v adventním kalendáři, vánoční jízdy Lokálky Amálky PZOO (Po-Pá 14.30 - 18.00, So - Ne 14.00 - 18.00), 
Ježíškova pošta pro malé i velké, zvonička pro štěstí, stánkový prodej vánočního zboží a kaprů, bohatá nabídka občerstvení
VÁNOČNÍ VÝSTAVY

7.12.2013 - 13.1.2014 Vánoce v muzeu - Na návsi a na zámku
Oblastní muzeum Chomutov, Dům J.  Popela , Palackého 86  (Út - Pá 9.00 - 17.00, So 9.00 - 15.00, Ne 13.00 - 17.00)

1. - 29.12.
 Vánoční výstava chomutovského Domečku v Rytířském sálu radnice,  náměstí 1. máje 1  (Po - Pá 8.00 - 16.00)

1. - 22.12. Čertovské sklepy Jaroslava Stejného
Galerie Špejchar, sklepní prostory, SKKS atrium (9.00 - 13.00 pro školy na objednání, 14.00 - 17.00 pro veřejnost,
kontakt +420 774 101 125, e-mail stejny.jaroslav@seznam.cz)
1. ADVENTNÍ KONCERT  v kostele sv. Ignáce

1.12. 18.00 Ženský komorní sbor Jirkov

1.12. ADVENT S ALEŠEM LEHKÝM - Bohatý doprovodný program pro malé i velké s prezentací historických řemesel
1.12. 10.00 - 11.30 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY -  Divadlo Hnedle Vedle

14.00 - 16.00 POHÁDKOVĚ SMÍŠKOVÉ VÁNOCE - Václav Třasák Shaker production
16.30 - 17.00 Slavnostní naražení sudu Prvního občanského pivovaru v Chomutově, a.s. -  

Karásek a Stülpner  - obnovení pivovarnické tradice v našem městě
17.00 - 17.30 KOLEDY Z MĚSTSKÉ VĚŽE v podání trubačů HALALI  (ZUŠ Jirkov), 

ZAPÁLENÍ 1. SVÍCE NA ADVENTNÍM SVÍCNU, ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, OHŇOSTROJ
2.12. 9.00 - 10.00 Zdobení stromků dětmi mateřských škol

10.00 - 10.30 Sněží, sněží, mráz kolem běží - pásmo vánočních písní v dětí MŠ CHOMUTOV, ŠAFAŘÍKOVA 4335 
16.00 - 17.00 Sněží, sněží, mráz kolem běží - pásmo vánočních písní v dětí MŠ CHOMUTOV, ŠAFAŘÍKOVA 4335 

3.12. 16.00 - 17.00 Vánoce v zahradě jazyků - vystoupení žáků ZŠ Zahradní 5265
17.00 - 18.00 Pěvecký sbor Comodo v předvánočním čase

4.12. 16.00 - 16.40 Vánoční příběh v podání dětí ze ZŠ Hornická 4387
17.00 - 17.30 Vánoční pásmo písní v podání  chomutovského Domečku  


