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1.–23. 12.
Chomutovské Vánoce

6. 12.
ROZA: Slavnostní losování 
v bývalém kině Oko 
od 15 hodin

7. 12.
•  2. adventní neděle na náměstí 

1. máje a ve Staré Vsi
•  2. adventní koncert v kostele 

sv. Ignáce od 18 hodin

14. 12.
•  3. adventní neděle na náměstí 

1. máje a ve Staré Vsi
•  3. adventní koncert v kostele 

sv. Ignáce od 18 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

VýSTaVba KrUHáKU 
MeZI SídlIšTI ZačíNá

více na straně 7
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 4 HOrNOVeSKá šKOla 

SlaVIla čTVrTý  
KřížeK 
Základní škola v ulici 
Akademika Heyrovského 
připravila na 40. výročí své 
existence bohatý program. 

 aktuality
 6 beZdOMOVCI 

dOSTáVají pOlÉVKY 
Chomutovská radnice opět 
začala s podporou lidí bez 
domova. Dostávají teplý čaj, 
polévku a oblečení.

 aktuality
 7 CHOMUTOVSKÉ VáNOCe 

přINášejí CHUTě, VůNě 
I SVáTečNí NáladU
O první adventní neděli se 
rozsvítil vánoční strom na 
náměstí 1. máje, vánoční 
výzdoba v celém městě a první 
svíčka na adventním svícnu.

 rozhovor
 8 SKlO VáS VždYCKY 

OdMěNí
Umělecký ředitel sklárny 
Moser Lukáš Jabůrek se 
v rozhovoru přiznal, že jeho 
cesta ke sklu byla klikatá.

 kultura
 9 KINO SVěT NabídlO 

ZIMNí adreNalINOVOU 
INjeKCI 
Komu se stýská po sněhu, ledu 
a zimním dobrodružství, ten 
dostal od kina Svět předčasný 
vánoční dárek v podobě Snow 
film festu.

 sport
 10 KONeC SeZONY 

Se SeaKajaKY
Už šestým rokem se 
příznivci seakajaků z oddílu 
kanoistiky SC 80 Chomutov 
loučí s vodáckou sezonou 
pravidelně 17. listopadu, kdy 
naposledy sedlají své lodě.

 školy
 12 Mladí UMělCI 

VYUžíVají NOVý 
KONCerTNí Sál
Koncertní sál v základní 
umělecké škole je kompletně 
opravený. Zrekonstruovaný 
je vnitřní vzhled i akustické 
vybavení. 

pOdpOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 

Vybíráme pro vás muflona. Přes-
tože dnes u nás žijí běžně, nejsou 
původním zvířetem, ale pocházejí 
z ostrova Korsika. Odtud si je lidé 
přivezli do obor jako lovná zvířata.
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Čtyřicet let je většinou více než polovina lidského života. Život institucí má jinou dynamiku, ale i tady se za čtyři 
desetiletí stane řada událostí, které je dobré připomínat. Proto základní škola v ulici Akademika Heyrovského 
připravila na 40. výročí své existence bohatý program. Vždyť v jejích třídách usedly tři generace žáků a za 
katedrou stála celá plejáda vynikajících učitelů.

Početná návštěva na oslavách do-
kázala, že žáci i učitelé si v sobě nesou 
něco z poselství ZŠ Ak. Heyrovského. 
„Škola není jen místem, kam se cho-
díme učit nebo pracovat. Prožíváme 
zde i části svých soukromých životů 
a já budu rád, pokud budou i naši žáci 
školou žít a chápat ji jako místo, kam 
se vždy mohou vrátit,“ řekl ředitel 
Miloš Zelenka při snaze popsat filozo-
fii školy. Ovšem i k této filozofii mu-
sela škola ujít dlouhou cestu. 

Krvavá půda a zmizelá 
Horní ves 

Pokud se nyní podíváme na nízké 
pavilony školy a tichý ovocný sad, 
jen obtížně si člověk představí, že 
toto místo má za sebou značně po-
hnutou historii. V roce 1946 zde to-
tiž bylo zřízeno shromaždiště sudet-
ských Němců, kteří zde byli šikováni 
před odsunem. „Sám žákům někdy ří-
kám, že zde zřejmě chodíme po dosti 
krvavé půdě,“ přiznává ředitel školy 
Miloš Zelenka. 

Válka jako by byla danému místu 
souzená. Na bývalém místě shromaž-
diště pro vyhnané německé obyvatel-
stvo vyrostly později kasárna a vojen-
ské cvičiště a technopark. Změna při-
šla teprve s postupným budováním 

sídliště nad chomutovským centrem, 
kdy se začalo uvažovat o vystavění 
nové školy. Rozrůstajícímu sídlišti 
padne za oběť i Horní Ves, ze které 
zůstanou jen páteřní ulice. A sídliště, 
které ji nahrazuje, znamená velký po-
čet mladých rodin s dětmi. Proto se 
rodí projekt 12. základní devítileté 
školy. Plán školy vzniká v uvolňu-
jící se atmosféře konce šedesátých let. 
„Na škole lze snadno rozeznat styl 
roku 1968. Tvoří ji maximálně dvou-
patrové pavilony, je velice vzdušná 
a má prosvětlené chodby,“ potvrzuje 
Miloš Zelenka. 

Od roku 1968 však trvalo ještě 
dalších šest let, než škola uvítala první 
žáčky. Stalo se tak 2. září 1974, kdy 
byl otevřen první stupeň, ten pak 
v dalších dvou letech následovaly 
vyšší stupeň a také tělocvična, které 
doplnil zmíněný ovocný sad i něko-
lik sportovních hřišť. Sportovní étos 
školy byl proslulý a zaujal i média. 
„Třiadvacátého listopadu 1975 píší 
okresní noviny Nástup o škole velice 
pochvalně a vyzdvihují mezi mnoha 
pozitivy i fakt, že je to škola nekuřáků, 
kde žádný žák neuvidí svého učitele 
s cigaretou,“ připomíná v textu věno-
vaném 30. výročí založení školy jeden 
z dlouholetých učitelů Josef Griml. 

záKladní Kameny ve 
šKolním sboru a jejicH 
nástupci

Na konci 70. let přichází pro his-
torii školy další významné období. 
Schází se zde silný kolektiv kantorů, 
který tvoří základy filozofie školy, tak 
jak ji nyní známe. „Samozřejmě, že 
nyní jsou jiné výukové metody, ale 
díky přístupu této generace začala být 
naše škola chápána tak, že její absol-
venti se ve světě neztratí a naleznou 
životní uplatnění,“ dodává Zelenka, 
který sám do školy přichází v roce 
1996 a většinu školního sboru z let se-
dmdesátých ještě poznává v aktivní 
kariéře. 

I nyní se škola vyznačuje poměrně 
netradičním složením pedagogického 
sboru. „Většinou bývá zvykem, že 
mladší přebírají zkušenosti těch star-
ších a zároveň je vedou ke zkoušení 
novinek. Jenže my nemáme ani ty 
mladší, ani ty starší,“ říká Ze len ka 
a dodává, že většina kantorů se nyní 
pohybuje ve věku od 45 do 55 let. 
„Prak tic ky se všichni známe z gym-
názia, takže mezi námi panují i jiné 
než běžné pracovní vazby,“ dodává 
Zelenka a připomíná, že škola je ne-
zvyklá také vysokým počtem mužů 
v pedagogickém sboru, kde působí 
rovněž jeden Angličan trvale žijící 
v Chomutově.

Hornoveská škola 
slavila čtvrtý  

křížek 

Při oslavách si děti pekly perníčky.
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rostoucí zájem 
a Hledání prostorů 

Škola byla původně plánovaná 
na 18 tříd a svého času jich měla 
i 17 nebo 16, ovšem díky dobré po-
věsti zájem o ní rychle stoupal. Proto 
bylo vedení školy vystaveno tlaku na 
zvýšení kapacity. V 80. letech je ote-
vřena první třída označená písme-
nem C. „Později jsme navýšili kapa-
citu na 20 tříd, ale to už je opravdu 
maximum,“ říká Miloš Zelenka, který 
v současnosti každý rok odmítá řadu 
zájemců o studium. 

Díky snaze zvýšit kapacitu a také 
díky novým potřebám škola v prů-
běhu let měnila vzhled, proto mnoho 
bývalých kantorů i žáků bylo během 
oslav při komentované prohlídce pře-
kvapeno. „Škola je de facto celá pře-
dělaná. Pořád jsme bourali a zase sta-
věli,“ vzpomíná ředitel Zelenka, že 
v době, kdy nastoupil, ještě řada tříd 
sloužila spíše jako sklady nábytku. 
Nyní jsou z nich odborné či počíta-
čové učebny nebo třeba výtvarné a ke-
ramické studio. 

Současný vysoký zájem si ve-
dení školy vysvětluje souhrou něko-
lika faktorů. „Jsme vybaveni inter-
aktivními tabulemi a prošli jsme řa-
dou inovací, ale to se dětem okouká. 
Myslím si, že nejsilnější motiv zá-
jmu jsou naši zaměstnanci,“ říká ře-
ditel školy, který věří, že si děti váží 
důvěry učitelů a samy jim oplácejí 
stejnou mincí. „Jsme otevřená škola, 
nikde se tady nic zbytečně neza-
myká. Chci, aby děti braly kantory 
nejen jako vzory, ale také jako přá-
tele,“ dodává. 

To potvrzuje také současná uči-
telka a bývalá žákyně školy Blanka 
Legnerová. „Setkávám se s bývalými 
spolužáky a všichni o škole hezky ho-
voří, vzpomínají na ni a mají ji rádi. 
Myslím si, že to je ten určitý punc, 

který si naše škola nese. Rodiče, kteří 
sem chodili, mají zájem přihlásit sem 
své děti,“ dodává Legnerová, že ve 
škole není výjimkou potkávat gene-
raci dětí bývalých žáků. 

strom života jaKo nová 
filozofie 

Se změnami stavebními se rodila 
také nová filozofie školy. ZŠ v ulici 
Akademika Heyrovského jistým způ-
sobem stála na rozcestí. „Přemýšleli 
jsme, jakou cestou se vydat. Tradiční 
nebo alternativní,“ vypráví Zelenka, 
podle kterého se představitelé školy 
nakonec rozhodli pokračovat v na-
stavené tradici českého školství, do 
které však přijímá nové alternativní 
podněty. 

Tak vzniklo pojetí školy jako 
stro mu života. „Je to určitá metafora 
s pří ro dou. Strom má své části. Ko
ře ny jsou základem a drží strom při ži-
votě – to je tradice českého školství. 
Kmen jsou učitelé, kteří propojují tyto 
základy s větvemi, na kterých rostou 
plody – naši žáci,“ vysvětluje koordi-

nátorka školního vzdělávacího plánu 
Blanka Leg ne rová, podle které strom 
naznačuje, že učitelé školy chtějí dát 
žákům vzor v tradici, ale zároveň jim 
ponechávají prostor pro vlastní vývoj. 

Vzory pro život by dětem kromě 
učitelů měli dát také hosté, kteří školu 
navštěvují v rámci spolupráce s Člo
vě kem v tísni a projektem Příběhy 
bez práví. „Chtěl jsem, aby děti po-
znaly nové hrdiny, kteří by jim mohli 
říci, jaká byla minulost a jak ji pro-
žívali oni,“ vysvětluje tuto spolu-
práci Zelenka, který tak do školy při-
vedl nejen zástupce chomutovského 
disentu, ale také například některé 
známé emigranty nebo zástupce sku-
piny The Plas tic Peo ple of the Uni
ver se. „Vždycky se sem snažíme do-
stat lidi, kteří dětem mohou něco říci,“ 

dokončuje Zelenka, jenž si přeje, aby 
si děti díky tomu zachovaly svůj ob-
raz mládí, v němž nebude chybět ani 
škola Ak. Heyrovského. 

velKolepýcH čtyřicet 
Škola prošla za čtyřicet let vel-

kým rozvojem, který měly připome-
nout také rozmanité oslavy. „Pře mý
šleli jsme, jestli máme tuto akci při-
pravit spíše pro rodiče, nebo pro děti. 
Nakonec jsme se to rozhodli spo-
jit,“ vysvětlit Zelenka. „Mám ráda, 
když jsou akce natolik bohaté, aby 
si každý našel něco svého. Neměl 
by chybět sport, film, divadlo, hudba 
nebo dobré jídlo,“ dodává Blanka 
Leg nerová, která jako hlavní organi-
zátorka akce prý do přípravy oslav 
zapojila takřka všechny zaměst-
nance školy. 

Především pro bývalé zaměst-
nance a žáky byly připraveny komen-
tované prohlídky a hlavně speciální 
místnost s obsáhlou fotogalerií z his-
torie školy. „Máme docela bohatý ar-
chiv, takže materiálu jsme měli dost. 
Bylo však nutné jej roztřídit a připra-
vit seznamy absolventů, aby návštěv-
níci věděli, kde se mohou najít,“ po-
psala přípravy Legnerová, jež pak 
v místnosti s fotogalerií připravila se-
tkání bývalých a současných učitelů 
školy.

Kromě tohoto si děti i jejich ro-
diče mohli vyzkoušet například kera-
mickou dílničku nebo pečení perníčků 
či navštívit bohatý raut, o který se po-

starali současní žáci školy. Kdo měl 
pocit, že na rautu snědl příliš, mohl 
pro sebe i ostatní udělat něco dobrého 
v charitativní štafetě. „Štafeta byla na-
stavena tak, aby se mohl zúčastnit 
každý. Neběželo se na čas,“ vysvětlila 
Blanka Legnerová, že okruh, který za 
pomocí svíček provedl běžce i chodce 
ovocným sadem měl především sym-
bolický smysl. Po jeho dokončení to-
tiž mohl každý z účastníků přispět ur-
čitým obnosem na konto organizace 
Světluška, se kterou škola dlouhodobě 
spolupracuje. 

Pomyslným zlatým hřebem večera 
byla divadelní akademie, jež v sobě 
spojila prvky hudby, filmu i samot-
ného divadla. Měla za úkol připome-
nout nejdůležitější události ze čtyř jed-
notlivých desetiletí, které škola pro-
žila. „Každé desetiletí zosobňovala ro-
dina sedící v kuchyni, jež osobně pro-
žívala významné události. Snažila 
jsem se, aby tato rodina byla něja-
kým rysem spojena s daným desetile-
tím,“ popsala Blanka Legnerová, která 
na pódium kromě rodiny Smolíkovy 
přivedla například i spartakiádní cvi-
čence. Právě při ukázce spartakiády 
zazněl i socialistický hit Michala Da
vi da Poupata. 

Večer prvního dne oslav pak ukon-
čilo společné vypouštění lampionů 
štěstí, které podle organizátorů bylo ti-
chým přáním všeho dobrého do dal-
ších let. A co by přáli škole organizá-
toři? „Aby i nadále fungovala v de-
mokracii a aby zde bylo nadále ta-
kové vedení, které nás kantory ne-
chá dělat svou práci pro děti,“ přála 
si Blanka Leg ne rová. „A také aby by-
rokratická zátěž školství nepřevážila 
nad přirozeností člověka,“ dodal ředi-
tel Zelenka, který druhý den ve škole 
sledoval i volejbalový turnaj učitelů, 
aby následně společně se všemi přá-
teli školy oslavil uplynulých 40 let na 
Sametovém bále. Plesu, připomínají-
cího svým názvem nejen výročí školy, 
ale také 25 let demokracie v České re-
publice, se k velké radosti organizá-
torů zúčastnilo více než 300 hostů 
z řad zaměstnanců, rodičů, bývalých 
žáků i přátel školy.

Strom má Své čáSti. Kořeny jSou záKladem – 
to je tradice čeSKého šKolStví. Kmen jSou 
učitelé, Kteří propojují tyto záKlady 
S větvemi, na Kterých roStou plody – naši žáci.

Divadelní akademie – Mach a Šebestová

Divadelní akademie – spartakiádní skladba Poupata Vypouštění lampionů štěstí
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lidé se zajímali, jak bude vypadat KaSS

Chomutov je v kraji druhý

Revitalizaci KaSSu i jeho okolí 
představilo město veřejnosti. Přímo ve 
středisku se sešli zástupci města a pro-
jektanti s obyvateli sídlišť Za hrad ní 
a Písečná, aby je informovali o zá-
měrech s chátrajícím objektem a jeho 
okolím. „K zemi půjde bývalé kino 
Mír a restaurace Slunce, tím se od-
dělí část patřící městu od části, která je 
v soukromých rukách,“ popsala situaci 
tisková mluvčí města Šárka Schönová. 
Rekonstrukce vyjde celkem na více 
než šedesát milionů korun.

KaSS změní v budoucnu svůj 
vzhled velmi zásadně. Mezi rozděle-
nými částmi vznikne silnice, vedoucí 
od hlavní komunikace, a parkovací 
místa. Tím se odkryjí spodní části bu-
dovy, ve kterých může v budoucnu 
sídlit pobočka knihovny, střediska vol-
ného času Domeček, magistrátu či 
městské policie. Počítá se i s drob-

nými provozovnami, jako je tabák či 
kavárna. V objektu zůstane zachována 
pobočka pošty, ta bude s menšími pro-
blémy v přístupu v provozu po celou 
dobu rekonstrukce. Cílem všech sta-
vebních akcí je zajistit kompletní bez-
bariérové přístupy k městské části bu-
dovy. Okolí obohatí členitější terén 
a více zeleně. Přibudou nové chod-
níky většinou tím, že se zlegalizují vy-
šlapané cesty.

 Revitalizace je v rámci IPRM 
Sí dliště, místo pro život rozděle na 
na tři etapy. V první se upraví okolí 
v blíz kosti budovy, která patří městu. 
V druhé se zbourá střed KaSSu 
a upra ví širší okolí směrem k Pí
seč né, včet ně hlavní komunikace, 
a postaví se kruhový objezd na kři
žo vat ce Za hrad ní–Pí seč ná. Poslední 
etapou je samotná re kon strukce 
měst ské části budovy, na kterou se 

zatím připravují studie.
 Při setkání se lidé živě zajímali 

o stavební úpravy. Například o to, jaká 
zeleň bude vysazena, zda bude zacho-
ván počet parkovacích míst či kolik 
budou opravy a úpravy stát. „Stromy 
zasadíme již vzrostlejší, počet par-
kovacích míst bude vyšší než dosud. 
Lidé se nemusejí obávat, že by neměli 

kde zaparkovat,“ řekla projektová ma-
nažerka Petra Brožíková.

Revitalizace okolí střediska bude 
zahájena v lednu 2015. Demolice 
střední části objektu začne nejpozději 
v březnu příštího roku, v květnu pak 
naváže druhá etapa revitalizace okolí. 
Všechny stavební práce budou ho-
tové do konce listopadu. 

Chomutov se celkově umístil 
v průzkumu Město pro byznys na dru-
hém místě v Ústeckém kraji. Ze šest-
nácti měst regionu byl první v pří-
stu pu veřejné správy a v získávání do-
tací. „Výborné umístění Cho mu tova 
ukazuje na dobrý přístup veřejné 
sprá vy. Hodnocení kritérií, jež mů-
žeme ovlivnit, potvrzuje již několikrát 
oceňovanou práci radnice,“ uvedl pri-
mátor města Jan Mareš.

Chomutovský magistrát nabízí ob-
čanům i podnikatelům největší počet 

úředních hodin, výborně uspěl v testu 
elektronické komunikace, na před-
ních místech je i díky rozsahu a nabí-
zeným službám městského informač-
ního centra. Negativem je dlouhodobá 
nezaměstnanost především mladých, 
kterou vyvažuje počet studentů v od-
borném vzdělávání. „Různými pro-
jekty podporujeme a budeme podpo-
rovat odborné vzdělávání. Trh práce 
potřebuje zručné odborníky, proto se 
už děti v chomutovských mateřských 
a základních školách dozvídají o ře-

meslech,“ připomněl primátor Mareš. 
Na kvalitu lokality mají vliv třeba 

i ceny bytů nebo nejmenší znečištění 
ovzduší, kde Chomutov vítězí, nao-
pak problémem je vzdálenost k dál-
nici. Výzkum ukázal, že například 
vyšší podíl středních a velkých fi-
rem jde ruku v ruce s menším podí-
lem podnikatelů. V podnikatelském 
prostředí celkově získalo město je-
denáctou příčku. Loni byl Chomutov 
v kraji čtvrtý, v roce 2011 dokonce 
první.   

Oslavili svobodu a demokracii
Den boje za svobodu a demo-

kracii a Mezinárodní den student-
stva v Chomutově slavili u pomníku 
Obětem válek v městském parku. 
Květiny k němu přišli položit nej-
vyšší představitelé města, zástupci 
společenských organizací a politic-

kých stran a také v ještě větší míře, 
než je u podobných akcí obvyklé, stu-
denti středních škol. Památce těch, 
kteří se za svobodu a demokracii za-
sloužili, se na snímku přicházejí po-
klonit zástupci chomutovské jednoty 
Československé obce legionářské.

bezdomovci 
dostávají 
polévky 

Chomutovská radnice opět začala 
s podporou lidí bez domova. „Od pon-
dělí prvního prosince vydáváme po-
lévky a teplý čaj lidem bez domova. 
Už několikátou sezonu takto sociální 
pracovnice bezdomovcům nejen po-
máhají, ale při té příležitosti s nimi ko-
munikují o další pomoci,“ uvedl ná-
městek primátora Martin Klouda. 
Polévky, které vaří Sociální služby 
Cho mu tov, potřebným vydávají so-
ciální pracovnice a pomocníci z ne-
ziskových organizací v zadním traktu 
magistrátu, v takzvané podkově.

V Chomutově je v současné době 
asi 60 lidí bez domova. Sociální pra-
covnice se jim snaží pomoci nejen po-
lévkou, ale zároveň i teplým obleče-
ním a dekami z nedávné sbírky. Také 
jim nabízejí asistenci při hledání uby-
tování či vyřizování potřebných do-
kladů a dávek. Výdej polévky potrvá 
až do konce zimy.

Chomutované půjdou znovu volit
Krajský soud projednal tři žaloby 

na průběh říjnových komunálních vo-
leb v Chomutově. Shledal, že došlo 
k narušení voleb ovlivněním hlaso-
vání, čímž mohl být ovlivněný výsle-
dek voleb, a nařídil nové hlasování 
v celém městě. Do třiceti dnů by měl 
ministr vnitra vyhlásit ve lhůtě deva-

desáti dnů termín nového hlasování, 
které se uskuteční ve všech čtyřiceti 
chomutovských volebních okrscích. 
Termín nového hlasování bude v no-
vém roce.

Tato situace znamená, že Cho
mu tov nemá zastupitelstvo. To bude 
zvoleno až v opakovaném hlasování. 

Město řídí podle zákona primátor se 
svými náměstky a městská rada, kte-
rým zůstávají kompetence k výkonu 
funkce až do doby ustanovení no-
vého vedení města. Současné vedení 
zajistí chod města i jeho organizací 
ve zbytku letošního roku i v začátku 
příštího. Zákon vymezuje pravomoci 

rady, která bude například schva-
lovat rozpočtové provizorium, aby 
mohlo město i s organizacemi na-
pojenými na jeho rozpočet fungovat 
dále. Na rozhodnutí nového zastupi-
telstva však musí počkat například 
prodeje majetku města nebo posky-
tování dotací nad 50 tisíc korun.
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KráTCe
nová služba 
pro čtenáře
Chomutovská knihovna nabí-
zí novou službu ve spolupráci 
s portálem e-Reading.cz – půj-
čování e-knih online. Služba je 
poskytována zdarma pro regis-
trované čtenáře.

odstranili 
písKoviště i palisády
Technické služby vybouraly sta-
ré pískoviště v Jirkovské ulici 
a na hřišti v Písečné ulici vybou-
raly uhnilé palisády, které na-
hradí novými. 

do praHy se bude 
jezdit jinaK
Od prosince má linka DPCHJ do 
Prahy nový jízdní řád. Novinkou 
je, že některé spoje budou sta-
vět na zastávce Dejvická. Do-
pravce vydal také nový jízdní 
řád MHD, který bude v prodeji 
již začátkem prosince.

stromy neuKradnou
Technické služby v těchto 
dnech budou natírat jehličnany 
ve městě, aby tím předešly krá-
deži stromů před Vánoci. 

rodinné zápolení jde do finále

Chomutovské Vánoce přinášejí chutě, 
vůně i sváteční náladu po celý advent

Všechny rodinné týmy, které při 
Rodinném zápolení na svou kartu na-

sbíraly 10 známek, jsou zvány na zá-
věrečné losování o zájezdy dle vlast-
ního výběru. „Na cestě do finále, 
která soutěžící zavedla do různých 
koutů Chomutova i jeho okolí, spl-
nily rodiny především tu nejzáklad-
nější myšlenku Rodinného zápolení, 
a to prožívat společně dobrodruž-
ství, které jim koza Róza a Roz ma
rýnek nachystali, trávit spolu volný 
čas a poznat naše město z jiných po-

hledů,“ řekl primátor Jan Mareš.
 Slavnostní losování letošního roč-

níku se uskuteční v sobotu 6. prosince 
od 15 hodin v bývalém kině Oko. 
Pro zpříjemnění nálady před i po lo-
sování je pro soutěžící připraven vá-
noční program zpěvačky Heidi Janků. 
„Nezapomeňte si vzít své vstupenky, 
které jste získali při odevzdání hrací 
karty,“ vzkazuje organizátorka Marie 
Heřmanová. 

První adventní neděli se rozsvítil 
vánoční strom na náměstí 1. máje, vá-
noční výzdoba v celém městě a první 
svíčka na adventním svícnu. Otevřel 
se i vánoční trh, který potrvá až do 
23. prosince. Každý den nabídne ná-
vštěvníkům vánoční zboží, ale také 
občerstvení pro přátelské či rodinné 
setkání v adventním čase. „Je už 
krásnou tradicí, že na Chomutovské 
Vánoce chodí čerpat vánoční atmo-
sféru mnoho Cho mu to va nů i návštěv-
níků našeho města nejen o víkendy, 

ale i ve všední dny,“ připomněl pri-
mátor Jan Mareš. 

Ve vánočním programu se vystří-
dají především místní vystupu jí cí, 
prezentují se školy, školky, spolky, 
na víkendy přijedou profesioná-
lové, jako Yo Yo Band, Ivo Šmol das, 
Pavel Ko ží šek nebo Richard Ned
věd. At mos féru podpoří i vánoční 
příběh na zadních stranách stánků, 
středověká řemesla, tvořivé dílny, 
spousta výstav na radnici, v mu-
zeu, v knihovně, ve školách i škol-

kách. „Jestli jste ještě za vánoční 
atmosférou nevyrazili, pak vez-
měte své blízké a zavítejte do cen-
tra města. Zastavte se s dětmi u zví-
řátek, betlému, Ježíškovy pošty nebo 
si zazvoňte pro štěstí,“ zve primá-
tor Mareš.

V dlouhém adventním čase je 
v Cho mu tově kam zajít za vánoční at-
mosférou, zábavou a tradicí. Svůj sa-
mostatný program adventních ví-
kendů připravil Pod kruš no hor ský 
zoo park ve skanzenu Stará Ves. 

Výstavba kruháku mezi sídlišti začíná 
Výstavba kruhového objezdu na 

nebezpečné křižovatce mezi sídlišti 
Březenecká a Kamenná už brzy za-
čne. „Zhotovitel si již přebral sta-
veniště a začíná především s admi-
nistrativní přípravou stavby,“ řekl 
primátor Jan Mareš. Připomněl, že 
stavba je společnou investicí města 
a Ústeckého kraje, který je vlast-
níkem komunikace. „Skončila tak 
mnohaletá snaha radnice o vyřešení 

této nebezpečné křižovatky, které 
bránila právě skutečnost, že křižo-
vatka nepatří městu,“ dodal primá-
tor s tím, že ve chvíli, kdy kraj na-
stínil, že bude mít finance na vý-
stavbu, město okamžitě vyčlenilo 
z rozpočtu města peníze na svou 
část stavby.  

Vzhledem k obtížnému doprav-
něinženýrskému řešení bude vý-
stavba navržena do etap. Ještě le-

tos začnou přípravné práce spoje né 
s technickými prvky pro MHD a ve-
řejné osvětlení. „Poté bude stavba 
pozastavena a práce naplno začnou 
na jaře. Termín je závislý na kli
ma tických pod mínkách,“ řekla re-
ferentka odboru rozvoje, investic 
a majetku města Kateřina Vránová. 
Konec stavby je plánován na říjen 
příštího roku. 

Celkové náklady na stavbu jsou 

24,6 milionu korun, z toho ná-
klady hrazené statutárním měs-
tem Chomutov činí 13,8 milionu. 
Kromě samotného kruhového ob-
jezdu budou zrekonstruovány při-
pojené okolní chodníky, vznikne 
nové veřejné osvětlení, vybuduje se 
33 podélných parkovacích míst, bu-
dou vytvořeny nové bezbariérové 
přechody a v okolí objezdu budou 
provedeny rozsáhlé sadové úpravy. 

Farmářské 
trhy budou 
i v příštím roce

Radní schválili zachování far-
mářských trhů na náměstí 1. máje 
i v příštím roce. Probíhat budou od 
jara, opět vždy v sobotu ve čtrnácti-
denních intervalech. „Chceme lidem 
i v dalším období umožnit pohodlný 
a pravidelný nákup od prvovýrobců 
či prověřených dodavatelů čerst-
vých a kvalitních potravin s převa-
hou těch z lokálních zdrojů,“ uvedl 
náměstek primátora Martin Klouda.

Dalším smyslem trhů je i pod-
pora místních výrobců a oživení 
centra města. V příštím roce by 
se měly konat v těchto termínech: 
28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 
9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7., 18. 7., 

1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9., 
10.  10., 24. 10., 7.  11., 21. 11 na 
náměstí 1. máje a 5. 12. a 19. 12. 
na parkovišti u informačního centra 
v ulici U Městských mlýnů, celkem 
tedy 22krát.

Podle období nabízejí trhy jarní 
sadbu, sezonní ovoce, zeleninu, dále 
pak sýry, masné a uzenářské výrob ky 
z tuzemských chovů a zpracované 
místními řezníky, med, slané a sladké 
pečivo, ovocné šťávy, mošty, houby, 
květiny a další. To vše za přiměřené 
ceny a se zárukou kvality. Far mář
ské trhy se konají už několikátou se-
zonu a v Cho mu tově jsou velmi ob-
líbené a navštěvované.
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Kdy jste poprvé viděl nějaké 
sklářské dílo, o kterém jste si řekl 
„fíha, to je krása“?

Asi až když jsem nastoupil na 
uměleckou průmyslovku, v 1. ročníku 
v Novém Boru. Tam byla krásná skle-
něná díla všude. Já jsem ze začátku 
vybíral z košů střepy a zkoušel jsem si 
na nich broušení. Byl jsem zvědavý, 
co z toho vznikne. To bylo nejkouzel-
nější období… Popravdě do té doby 
jsem nevěděl, do čeho jdu. Takže pro 
mě bylo velké překvapení, když jsem 
viděl ty možnosti a co se se sklem dá 
dělat.
Čekal bych, že nejdřív propadnete 
lásce ke sklu.

Bylo to úplně opačně. Vždy jsem 
chtěl být architektem, a protože mi 
matematika moc nešla, tak jsem se na 
to snažil jít z druhé strany. Místo sta-
várny nebo technické průmyslovky 
jsem šel na uměleckou průmyslovku 
a v podstatě mi bylo jedno, na co byla 
zaměřená.
A kdy se to zlomilo a Vy jste zjistil, 
že sklo je pro Vás to pravé?

Asi ve třeťáku. Sklo mě okouzlilo, 
bylo bezvadné s ním pracovat. A také 
jsem začal řešit, co budu dělat v bu-
doucnosti. Bavila mě práce se sklem, 
tak jsem se snažil tomu věnovat na 
plný úvazek. Pak se mi ve škole po-
dařilo dostat mezi vybrané brusiče na 
stáž do Holandska a tam mě to ab-
solutně nadchlo. Holanďani měli 
o české sklo obrovský zájem, naku-
povali ho, navštěvovali galerii a ate-
liér, ve kterém jsem sklo brousil. To 

mě nakoplo, řekl jsem si, že bych to 
mohl zkusit.
Čím si Vás sklo oproti jiným mate-
riálům získalo?

Nechci shazovat dřevo ani kámen, 
také jsem s nimi dělal, ale sklo má na-
víc transparenci a optiku. Za energii, 
kterou do něj vložíte, vás sklo vždycky 

odmění. Obrousíte jednu hranu a ona 
vám to desetkrát vrátí tou optikou. 
A nejúžasnější je, že se optika dá vyu-
žít a hrát si s ní, třeba ji záměrně někde 
potlačit nebo zdůraznit.
Dokážete už ve stadiu návrhu od-
hadnout, jak bude v konečném 
díle optika působit?

Dnes už nějaké zkušenosti mám, 
takže dopředu vím, jaký efekt a barvy 
udělá čočka nebo třeba fazetový brus. 
Nebo trojúhelník. To je vděčný geo-
metrický tvar, u kterého se vám hrany 
zúročí tisíckrát. To jsou základy. U slo
ži těj ších tvarů zákonitosti optiky stále 
objevuji.
Vytváříte raději díla na ozdobu, 
nebo pro praktické užití?

Já jsem praktický člověk, takže 
mám rád, když jsou věci funkční 
a mají smysl. A protože pracuji ve 
sklárně, která zaměstnává tři sta dvacet 
lidí, musíme vytvářet věci, které se bu-
dou prodávat, aby byly zakázky. Mám 
sice tvůrčí volnost, ale musím brát 

ohledy na požadavky trhu. A funkční 
věci jsou vždy prodejnější.
V Karlových Varech je silná ko-
munita Rusů, kteří jsou známí zá-
libou ve zlatě a bohatém zdobení. 
Vycházíte i jejich vkusu vstříc?

Moser prodává po celém světě 
a každý trh je něčím specifický. V ze-

mích na východ od nás upřednostňují 
spíš klasiku, zdobnější věci, platinu, 
zlato, malované sklo. Země od nás na 
západ včetně Ameriky jsou spíš za-
měřené na moderní věci a moderní 
design. Ale když jdete do detailu, i tam 
jsou rozdíly, co chce Američan, ne-
bude chtít Angličan. Když děláme ná-
pojové soubory, Američané chtějí mít 
velké kalichy, velké obsahy, Italové 
střední a pro Japonsko musíme návrhy 
předělávat úplně, protože u nich je dvě 
stě mililitrů strop. Takže každému trhu 
vycházíme vstříc, včetně Ruska.
Platí podle Vás parafráze rčení 
„ukaž mi, jaké sklo vytváříš, a já ti 
řeknu, jaký jsi“?

Určitě. A neplatí to jen pro sklo, ale 
ve všech výtvarných oborech. Do kaž-
dého díla vkládáte řemeslo, svou před-
stavu i kus duše.
Co z Vás by měl pozorný divák od-
halit ve Vašich dílech?

Pozitivní přístup k životu, radost. 
Neumím být přísný ani zamračený, na-

opak mám rád vtip, nadsázku a barvy. 
Nemám rád výtvory, u kterých divák 
musí dlouze přemýšlet, co to vlastně 
je a jaký to má smysl. Rád si hraji 
s barvami, optikou skla, baví mě pří-
běhy, které jsou součástí každého díla. 
Když pracuji na zakázce, vždy se sna-
žím, aby výsledek měl jasný záměr 
a styl. Co se týká mého skla, jsem bru-
sič, ctím řemeslo. Své první kusy, pro-
totypy, si brousím sám. Nejlepší inspi-
rací je práce se sklem samotná, když 
z hrubých těžkých tvarů socháte doko-
nalé objekty, křišťálové klenoty.
Kolik výtvorů ročně osobně vypro-
dukujete?

Pokud jde o ty, které jsou potom 
prezentovány v kolekci novinek, tak 
je to patnáct až dvacet kusů. Dále na-
vrhuji a vytváříme ceny a trofeje pro 
různé sportovní, kulturní a společen-
ské akce, speciální zakázky, kdy třeba 
zákazník požaduje vybavit interiér vá-
zami, mísami, nápojovými soubory… 
Dennodenně musím něco nového vy-
mýšlet.
Navrhoval jste také trofej do sou-
těže Nejlepší starosta 2010–2014. 
Jestlipak jako Chomutovák víte, 
že ji získal i primátor Jan Mareš?

Ano, to vím. Byl jsem i při pře-
dávání na Pražském hradě, kde jsme 
se s panem Marešem potkali. Ale jen 
jsme se pozdravili, nebylo tam moc 
času. Že cenu získá, jsem věděl do-
předu, jména vítězů jsme gravírovali 
na ceny. Měl jsem z toho radost. 

Celý rozhovor najdete  
na echomutov.cz

Umělecký ředitel sklárny Moser Lukáš Jabůrek se cítí být stále Chomutovanem, i když již pár let 
bydlí v Klášterci nad Ohří. V Chomutově už měl tři výstavy, ale to byl teprve sklářským učedníkem 
a nadějným umělcem. Nyní do rodného města přivezl nejreprezentativnější kolekci současného skla 
z produkce světově proslulé sklárny, včetně několika svých děl. A přestože je ve sklářském designu 
a uměleckém sklářství uznávaným odborníkem, v rozhovoru přiznal, že jeho cesta ke sklu byla klikatá.

lukáš jabůrek:

Sklo vás  
vždycky odmění

nejlepší inSpirací je práce Se SKlem Samotná, 
Když z hrubých těžKých tvarů Socháte 
doKonalé objeKty, Křišťálové Klenoty.
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Kino Svět nabídlo zimní adrenalinovou injekci 

Omlazený pell Mell se vrací k tradici jedné cesty 

Komu se stýská po sněhu, ledu 
a zimním dobrodružství, ten dostal od 
kina Svět předčasný vánoční dárek 
v podobě Snow film festu. Cho mu tov
ské kino hostilo již čtvrtý ročník celo-
večerního pásma filmů a dokumentů 
z prostředí extrémního lyžování, le-
zení nebo snowboardingu. 

Nabídka opět potěšila každého 
dobrodruha. „Letos jsme divákům na-
bídli všechny hlavní i vedlejší snímky 
festivalu, tedy nejlepší dokumentární 

filmy ze zimního extrémního sportu 
uplynulé sezony,“ charakterizuje tento 
ročník Snow film festu Věra Flašková, 
jednatelka společnosti Kultura a sport 
Chomutov, podle které si do kina na-
šla cestu asi padesátka milovníků zim-
ních dobrodružství. „Je to méně, než 
jsme zvyklí. Většinou chodí kolem 
více než devíti desítek návštěvníků,“ 
dodala Flašková, podle které v nižší 
návštěvnosti zřejmě sehrál roli další 
kulturní program i netradičně teplé po-

časí bez jediné sněhové vločky. 
V minulé sezoně připravila spo-

lečnost Kultura a sport Chomutov pro 
návštěvníky festivalu dvoudenní show 
ve spolupráci se skupi nou extrémních 
lyžařů Maximal Animal. Letos zvolil 
festival skrom něj ší program. „Ani ten-
tokrát jsme nechtěli lidem jen promít-
nout filmy. Vždy chceme nabídnout 
něco navíc, proto jsme do festivalu za-
řadili besedu s Janem Palou,“ vysvět-
lila Věra Flašková. Jan Pala se tak s 

návštěvníky festivalu podělil o zážitky 
z Kamčatky, kam jej zavedla nejen 
vášeň pro ski al pi nis mus, ale také ex-
trémní sjezdy z tamějších sopek. 

Další porce adrenalinu i úchvat-
ných filmových záběrů dorazí do kina 
Chomutov zase na jaře při festivalu 
Expediční kamera. „V tradici festivalů 
s outdoorovou a sportovní tematikou 
chceme nadále pokračovat,“ potvrdila 
jednatelka společnosti Kultura a sport 
Chomutov. 

Skupina Pell Mell se na začátku 
loňského roku připravovala na oslavu 
deseti let vzniku, jenže na výroční 
koncert nedošlo. Namísto oslav ka-
pela ohlásila tvůrčí přestávku. „Už 
dlouho jsem cítil, že to není dobré. 
Scházeli jsme se pouze na koncerty. 
Už v nás nebyla energie,“ vysvětluje 
frontman skupiny Pavel Torro Geci 
rozhodnutí o přestávce. 

K rozhodnutí dospěl před více 
než rokem, kdy se zároveň rozloučil 
s Radkem Červenkou, s nímž v Pell 
Mellu působil od počátku, a posléze 
i s ostatními muzikanty. Ovšem do 
hledání nových hudebníků se pří-
liš nehnal. „Sám jsem si potřeboval 
trochu odpočinout a teprve po roce 

jsem se znovu pustil do shánění no-
vých hudebníků. Není to jednodu-
ché, protože musíte najít člověka, 
který zapadne do party, má charakter 
i talent a zároveň i své nástroje,“ vy-
jmenovává Torro Geci základy. 

Přes počáteční problémy se sku-
pina začala skládat. „Jako prvního 
jsem hledal bubeníka, s čímž mi opět 
pomohl Vlasta Fridrich, učitel na bicí 
na ZUŠ T. G. Masaryka. Doporučil 
mi Matěje Märce a musím uznat, že 
ten kluk je skvělý a jeho svět vůbec 
neodpovídá světu běžných náctile-
tých kluků,“ chválí Torro Geci blon-
ďatého bubeníka, kterého si nejdříve 
poslechl při vystoupeních se sku-
pinou Fixly. „Na první zkoušce mě 

pak mile překvapil a teď se týden od 
týdne ještě zlepšuje,“ dodává. 

K bubeníkovi sehnal Torro Geci 
rovněž mladého kytaristu Marka 
Hudáka, který je z Klášterce nad 
Ohří. „Ten kluk je chytrá hlava 
a s muzikou si velice rozumí a na-
víc je technicky velmi zdatný, co se 
elektroniky týče,” vysvětluje Torro 
Geci, který posléze doplnil kapelu 
také o nového zpěváka. „Chci se 
více soustředit na kytaru a nekom-
binovat ji tolik se zpěvem,“ vysvět-
lil Torro Geci, proč oslovil Radka 
Strmisku, kterého znal již ze skupiny 
IZZY a Kar pátia. Radek se za po-
slední dobu velice hudebně posunul 
a pro Pell Mell bude skvělým pří-

nosem. Posledním dílkem do sklá-
dačky byl basák a fanoušky starého 
Pell Mellu určitě potěší, že se do ka-
pely vrátil Jirka Cmíral, s jehož pří-
chodem se zvuk kapely dostal do 
správné polohy.

Nyní skupina Pell Mell připra-
vuje nejen koncert Comeback 2014, 
na kterém by se v novém složení 
představila publiku, ale také nový 
singl a promo klip. „Hudebně se 
chceme vrátit spíš k funky rocku, 
stylu našeho prvního alba Jedna 
cesta,“ prozradil Torro Geci, který 
se v současnosti kromě zkoušek 
stará také o výraznější propagaci ka-
pely, kde mu dobře sekunduje Radek 
Strmiska.

jistě, pane 
premiére! zazní 
v chomutovském 
divadle

Městské divadlo v Chomutově 
se chystá na vzácnou návštěvu. 
Po jeho prknech znamenajících 
svět se totiž budou procházet pre-
miér Vel ké Bri tánie Jim Hacker 
a taje m ník Sir Hum phrey Appleby, 
tedy postavy z kultovních BBC sé-
rií Jistě, pane ministře! a Jistě, pane 
premiére! Po třiceti letech od vy-
sílání prvních dílů slavného brit-
ského komediálního seriálu napsali 
jeho autoři Antony Jay a Jo na than 
Lynn divadelní komedii, která od 
roku 2010 láme v Británii rekordy. 
V úterý 9. prosince uvede tuto hru 
s Karlem Heřmánkem a Josefem 
Cardou v hlavních rolích Městské 
divadlo v Chomutově. 
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Fotbalový podzim fanouškům mnoho radosti neudělal 
Fanoušci fotbalu v Chomutově 

si příliš radosti během podzimní 
části sezony neužili. Třetiligový 
FC Chomutov se po loňské výborné 
sezoně rozjížděl jen velmi těžko 
a poprvé bodoval až v pátém zápase 
v předehrávaném 17. kole. Také di-
vizní AFK LoKo Cho mu tov dlouho 
čekal na první výhru, a tak se oba 
kluby během podzimní části potý-
kaly s bodovým mankem. 

FC Chomutov řešil před sezonou 
především finanční stabilizaci klubu, 
i proto zelenobílý klub dlouho hle-
dal stálou sestavu a hráče přiváděl 
až v průběhu soutěže. „Kádr není ši-
roký a prakticky po celý podzim se 
dával dohromady. Máme nějakých 
patnáct šestnáct hráčů, což je hodně 
málo. Jakmile nám některý vypadne, 
tak máme problém,“ potvrdil trenér 
Robert Vágner, který se kromě úz-

kého kádru musel potýkat i s řadou 
zranění. Z tohoto důvodu dlouho 
týmu chyběl Tomáš Čes lák, v posled-
ních zápasech nemohli pro zranění 
nastoupit ani Petr Bohata nebo Eric 
Kwame Adjei.  

Přes počáteční problémy se zdálo, 
že se fotbalový tým nadechl k lep-
ším výsledkům. Díky čtyřem vítěz-
stvím po sobě se odpoutal od po-
slední příčky. Podařenou sérii ukončil 
zápas s nováčkem z Lou ňo vic, který 
zatím rozhodně nesplácí nováčkov-
skou daň a do Chomutova přijel se 
sebevědomím odpovídajícím třetímu 
místu tabulky. 

Smůlu FC Chomutov pak podtrhl 
zápas s vedoucími Bohemians Praha, 
kteří rozstříleli virózou zdecimovaný 
chomutovský tým 4:0. Poslední ví-
tězství si tak hráči Chomutova při-
psali na konci října v důležitém zá-

pase proti Písku, který spolu s Cho
mu to vem bude na jaře bojovat o udr-
žení třetí nejvyšší soutěže. „Máme 
17 bodů a to je strašně málo. Jsme 
třetí od konce. Pokud nebudeme mít 
hráče, nemůžeme dělat body. Prostě 
nyní máme kvalitu na 17 bodů, a tak 
je máme,“ uzavřel Robert Vágner. 

Třetí místo od konce patří po pod-
zimu také AFK LoKo Chomutov, 
který nasbíral 14 bodů. „Chtěl jsem 
mít po podzimu 20 bodů, a tak jsem 
vnitřně trochu zklamaný, ale je 
pravda, že to pořád není tak špatné 
jako minulý rok,“ připomněl tre-
nér AFK LoKo Cho mu tov Stanislav 
Hofmann, že v minulém roce LoKo 
bylo po podzimu poslední s velkou 
ztrátou na záchranu. 

Zatímco v loňském roce se Lo
kot ce na začátku dařilo, tentokrát na 
první body dosáhla až díky vítěz-

ství v penaltovém rozstřelu v Novém 
Strašecí v šestém kole, aby si vzápětí 
i díky početným mosteckým posilám 
podala poslední Žatec jasným výsled-
kem 10:0. Po střídavých úspěších pak 
LoKo poslala na sestupové příčky 
černá série v závěru podzimu, kdy 
přišlo pět proher po sobě. „Šance na 
záchranu tady stále je a my uděláme 
maximum pro to, abychom ji vyu-
žili,“ slibuje trenér Hofmann, který 
dodává, že také tým z Březenecké 
bude potřebovat především kva-
litní posily. „Potřebujeme mít naše 
kmenové hráče s kvalitou na divizi. 
V tuto chvíli jich máme pět šest a 
zbytek doplňujeme z Mostu. Chtěli 
bychom mít devět svých hráčů,“ do-
dává. Fanoušky fotbalu v Chomutově 
tak čeká hodně napínavé jaro, kdy 
se oba týmy budou prát o záchranu 
v soutěži.

V Zš Na příkopech se létalo vysoko nad laťkou 

Konec sezony se seakajaky

Téměř padesátka mladých talen
tovaných sportovců se sešla ve 
dru hé polovině listopadu v ZŠ Na 
Příkopech, kde se konaly závody ve 
skoku vysokém označované jako Pří
kop ská laťka. Ve velké kon ku renci 
47 zá vod ní ků a závodnic ze sedmi 
škol z Cho mu to va a Jirkova se nako-
nec z cenných kovů radovali přede-
vším domácí atleti. 

V kategorii mladších žákyň se 
nejvýše nad laťku vyšvihla Zuzana 
Zoubková z pořadatelské školy, když 
se zastavila na výšce 135 centime-
trů. Úspěch ZŠ Na Příkopech pak 
ještě podtrhla Nikola Vondráčková, je-
jíž 130 centimetrů znamenalo druhé 

místo. Třetí příčku obsadila Klára 
Mou le ová z chomutovského gymná-
zia, která rovněž zdolala jeden metr 
a 30 centimetrů. 

Kategorii mladších žáků pak ZŠ 
Na Příkopech zcela opanovala. Vý ko
nem 140 centimetrů vyhrál Jindřich 
Kořínek. Stejnou výšku s horším zápi-
sem pak zdolal také Jakub Remuta, je-
muž patřilo druhé místo. Třetí místo 
obsadil Jan Hampl, který skočil jen 
o pět centimetrů méně. 

Nadvládu pořadatelské školy na 
prvních místech narušila v kategorii 
starších žákyň Eliška Hodková ze ZŠ 
Školní, která překonala laťku ve výšce 
145 centimetrů. Na druhém místě 

skončila Michaela Červenková ze ZŠ 
Budovatelů v Jirkově s výkonem 140 
centimetrů. Také bronz si odnesla zá-
vodnice mimo pořadatelskou školu. 
Markéta Štolová ze ZŠ Březenecká 
rovněž překonala 140 centimetrů. 

O úspěch ZŠ Na Příkopech se 
v kategorii starších žáků museli 
postarat chlapci. Lukáš Jíra zdo-
lal laťku ve výšce 165 centime-
trů a odnesl si zlatou medaili. O pět 
centimetrů méně skočil jeho ko-
lega ze ZŠ Na Příkopech Stanislav 
Novotný. Bronz si odnesl Jaroslav 
Hrošek ze SPŠ a VOŠ Chomutov, 
kterému na zlato chybělo deset cen-
timetrů. 

Šestým rokem se příznivci sea
ka ja ků z oddílu kanoistiky SC 80 
Chomutov loučili s vodáckou sezo
nou 17. listopadu, kdy naposledy 
„osedlali“ své lodě. „Tradice akce 
sahá do roku 2009, kdy se několik 
sea ka ja kářů kolem našeho kamaráda 
Standy Peřiny rozhodlo sjet Vltavu 
z Prahy do Mělníka jako poklidné se-
tkání před ukončením sezony. Akce 
se vydařila, získala ohlas a o rok poz-
ději se jí zúčastnilo několik desí-
tek kajakářů a účast rostla každým 
rokem,“ osvětlil začátky této tra-
dice Petr Smítka z oddílu kanoistiky 
SC 80 Chomutov. 

Od roku 2010 se této akce cho-
mutovští seakajakáři účastnili pravi-

delně, ale letos si zvolili novou trasu. 
„Z původního kamarádského setkání 
se stala příliš velká akce. Ve velkém 
množství účastníků se ztrácí prostor 
pro romantiku a nostalgické rozpolo-
žení. Navíc jsme si chtěli sjet a obje-
vit zase něco nového,“ prozradil Petr 
Smítka, proč se tentokrát chomutovští 
vodáci rozhodli pro trasu vedoucí po 
Labi z Roudnice přes Portu Bohemicu 
do Vaňova v Ústí nad Labem. „Mělo 
to i prozaické důvody. Přece jen je tato 
trasa Chomutovu blíž než ta původní,“ 
dodává chomutovský seakajakář. 

Nová trasa umožnila i nové pojetí, 
a tak do seakajaků usedla jedna část 
skupiny, zatímco Viktor a Jitka Lega
tovi namísto lodě usedli na kola a jeli 

po Labské cyklostezce. Pauzu si spor-
tovci dali až za Lovosicemi po 23 ki-
lometrech cesty, kdy se občerstvili 
a nabrali síly pro zbylých 17 kilome-
trů. „Z našeho pohledu byla trasa na-
prosto přiměřená a odpovídala před-
stavě. Běžně jezdíme trasy dlouhé od 

30 do 50 kilometrů, kdy kromě času 
záleží také na klimatu a vodním te-
rénu,“ vysvětluje Petr Smítka. Dnem 
na vodě se tak kanoisté rozloučili se 
sezonou, jejíž průběh zhodnotí s ostat-
ními členy oddílu na závěrečné schůzi 
10. prosince.  
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dětská hřiště mají za 
sebou velkou kontrolu

linková doprava se od 
ledna oblékne do zelené

Všechna dětská hřiště ve městě 
jsou pravidelně kontrolována něko-
likrát do roka. Jednou v roce je pro-
hlíží nezávislý certifikovaný technik. 
Právě takovou zevrubnou prohlídku 
mají nyní všechna chomutovská dět-
ská hřiště za sebou. „Bezpečnost 
v místech, kde si hrají děti, je na prv-
ním místě. Kontrola pak odhalí i ne-
dostatky běžným okem nepostřeh-
nutelné. Každá taková vada musí být 
ihned odstraněna, aby hřiště bylo bez-
pečné,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda. 

Při hlavní kontrole se technik za-
měřuje opravdu na všechno. „Hodnotí 
celkovou bezpečnost herních prvků, 
jejich pevnost, dopadové plochy i bez-
pečnost různých otvorů,“ uvedl kon-
trolor Lukáš Ondráček. Při práci jed-
nak bedlivě používá své zkušené oko, 
ale také kalibrované sondy, které od-
halí možnou závadu uvnitř konstrukcí. 
Po letošní kontrole je jasno v tom, 
že hřištím nejvíce škodí vandalové. 
„Například po řezání noži či jinými 

nástroji do dřevěných částí vznikají 
ostré hrany, které na hřištích nesmějí 
být. Někdy chybí kotevní prvky, které 
někdo ukradl,“ vyjmenoval Lukáš 
Ondráček. Závadou je i úbytek dopa-
dové plochy, tedy míst, kam děti do-
skakují, odrážejí se při houpání nebo 
dojíždějí ze skluzavky. 

Všechny vady zjištěné certifiko-

vaným technikem či vlastními kontro-
lami technické služby okamžitě opra-
vují. „Herní prvky pravidelně prohlíží 
také naši zaměstnanci. Často nám zá-
vady hlásí i sami obyvatelé města. Po 
řádění vandalů se o problému někdy 
dozvíme i od městských strážníků,“ 
uvedl ředitel Technických služeb 
města Chomutova Zbyněk Koblížek. 

Meziměstskou linkovou dopravu 
budou na Chomutovsku od ledna za-
bezpečovat noví doprav ci vybraní 
v tendru Ús tec kého kraje. Au to busy 
budou v jednotném designu v ze-
lené barvě s polepy s logem Dopravy 
Ústeckého kraje. „Chybět nebude vy-
bavení klimatizací, světelný i akus-
tický informační systém určený i pro 
nevidomé, pohodlné sedačky. Ces tu
jí cí se mohou těšit na nové nízkopod-
lažní autobusy s dostatečnou kapaci-
tou, vybavené plošinou pro vozíčkáře 
a kočárky,“ řekl radní pro oblast do-
pravy a silničního hospodářství kraje 
Jaroslav Komínek. Navíc některé 
spoje budou v turistické sezoně dopl-
něny o přívěs na jízdní kola.

Všichni dopravci, kteří začnou od 
ledna 2015 zajišťovat provoz Dopravy 
Ústeckého kraje, budou vybaveni jed-

notným odbavovacím systémem, 
který má umožnit vzájemné uznávání 
jízdenek. „V praxi to bude zname-
nat, že cestující, který si doposud mu-
sel při přestupu pořídit dvě jízdenky, 
si vystačí nyní pouze s jednou, za-
koupenou u prvního dopravce,“ do-
dal Komínek. Kvůli tomu budou od 
ledna změněny výpočty jízdného 
a tarify, které se obohatí o předpla-
cené jízdní doklady. V budoucnosti se 
zřejmě systém propojí i s MHD v jed-
notlivých městech. „Pak cestující na-
příklad z Vejprt, který přijede auto-
busem kraje, bude moci přestoupit 
v Chomutově na MHD a cestovat bez-
platně třeba do nemocnice,“ popsal 
budoucí rozvoj systému Komínek. 

Další informace jsou k dispo-
zici na stránkách Dopravy Ústeckého 
kraje www.dopravauk.cz

Strážníci zajistí 
klidné Vánoce

O klidný vánoční čas se starají 
chomutovští strážníci. Od konce lis-
topadu až do Štědrého dne nepřetržitě 
od rána do večera slouží jedna hlídka 
na náměstí 1. máje. „Kontrolujeme 
hlavně dopravu z důvodu bezpečnosti 
při navážení materiálu k přípravám 
trhů, rozsvícení vánočního stromu. 
V době trvání trhů chceme preventivně 
působit proti nenechavcům, kteří by si 
chtěli něco přivlastnit,“ uvedl ředitel 
městské policie Vít Šulc.

Při konání větších akcí bude hlídka 
posilněna o další strážníky. „Více 
stráž  níků chystáme například na dobu 
rozsvícení vánočního stromu či na vy-
stoupení skupiny Yo Yo Band,“ doplnil 
vrchní velitel směn Jan Novotný.  

Strážníci se v době vánočních trhů 
a doprovodných akcí zaměří i na bez-
domovce. Právě ti totiž využívají velké 
koncentrace lidí a neváhají žebrat 
od nich peníze či jídlo. „Takové jed-
nání je nepřípustné, ať ze stran bezdo-
movců nebo nepřizpůsobivých oby-
vatel. Všichni budou z náměstí vyká-
záni,“ uzavřel Vít Šulc s tím, že bezdo-
movcům bude doporučeno využít na-
bídky magistrátu, který každý všední 
den rozdává polévky a teplé oblečení. 

Inzerce
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osmáci navštívili 
střední šKolu
Osmáci ze základní školy Hor-
nická se zúčastnili exkurze ve 
střední průmyslové škole. Tam 
si například sestavili jednodu-
chý obvod s blikajícími LED di-
odami.

bílé deštníKy 
pomalovali obrázKy
Se zajímavou výtvarnou čin-
ností se seznámily děti ze zá-
kladní školy Duhová cesta. Vý-
tvarnice Karla Hátleová jim uká-
zala malbu na textilii. Všichni se 
pak pustili do malování na bílé 
deštníky.

naKouKli Ke 
Kriminalistům
Lektoři z Vysoké školy chemic-
ko-technologické v Praze navští-
vili ZŠ Školní, aby děti seznámili 
s některými technikami krimina-
listů. Nyní již vědí vše o daktylo-
skopií či forenzní genetice.

KráTCe

děti z mateřinky 
pozorovaly, jak se 

vyrábějí díly do aut

Do chomutovské firmy vyrábě-
jící díly do automobilů se vydaly 
děti z mateřské školky U Sluníčka. 
Přestože se jedná o exkurzi tech-
nického zaměření, výklad byl při-
způsobený těm nejmenším, aby mu 
všichni porozuměli. 

Děti se seznámily například s vý-
robním procesem ochranného ná-
vleku pro lambda sondy, které jsou 
umístěny na výfukovém potrubí 
každého moderního auta. Dále s vý-
robou některých komponentů po-
třebných ve farmaceutickém a kos-
metickém průmyslu. Také si prošly 

plně automatizovaný provoz firmy, 
kde viděly nové pracovní postupy 
při výrobě. „Nejvíce děti zaujal ro-
bot svařující jednotlivé součásti pro 
vodní pumpy. Velkým zážitkem 
pro děti byla i ukázka práce s vyso-
kozdvižným vozíkem,“ uvedla zá-
stupkyně ředitelky Mateřské školy 
Chomutov Ivana Vlčková.

Exkurze se uskutečnila v rámci 
projektu Čím budu, až vyrostu. 
Díky tomu děti již od raného věku 
poznávají různé profese, aby si 
mohly začít tvořit názor na vlastní 
budoucnost. 

žáci eSOZ si vyzkoušeli práci v německých firmách

Mladí umělci využívají 
nový koncertní sál

Do německého Výmaru vycesto-
valo sedm žáků ze sloučených střed-
ních škol ESOZ z oborů obchodní 
akademie, truhlář, instalatér a sádro-
kartonář. Cílem této praxe bylo získat 
zkušenosti od přeshraničních sousedů 
a obohatit jazykové dovednosti.

Praxe trvala dva týdny a žáci si bě-
hem ní vyzkoušeli práci v německých 
podnicích. „Děvčata z obchodní aka-
demie pracovala v kancelářích, mu-
sela samostatně vykonávat různé kan-
celářské práce, například zakládat fak-
tury, třídit poštu, pracovat s podniko-
vým softwarem a samozřejmě komu-
nikovat v němčině se svými kolegy 
a nadřízenými,“ uvedla učitelka Olga 
Kolářová.

Chlapci ze stavebních oborů pra-
covali buď v dílnách, nebo přímo v te-
rénu na stavbě. Procvičili si technické 
dovednosti, byli zapojeni do jednodu-
chých prací, třeba opracování dřeva, 
měření, izolace materiálu, rozvodů 
vody, někteří pracovali pod dozorem 

na stavbě obytného domu. Velkou roli 
také hrála znalost německých slovíček 
a porozumění německým kolegům.

„Všichni se shodli v tom, že nej-
těžší bylo překonat jazykovou bariéru. 
Něco jiného je učit se v teple ve škole 
a druhá věc je němčinu aktivně využít 

v praxi. Po dvou týdnech se však je-
jich znalosti zlepšily, naučili se nová 
slovíčka, odbourali stud a pouštěli se 
do živé konverzace,“ doplnila Olga 
Kolářová.

Nedílnou součástí celé praxe bylo 
poznávání německé kultury, exkurze 
do okolních měst a volnočasové ak-
tivity. Zajímavá a velmi poučná byla 
návštěva bývalého koncentračního tá-
bora Buchenwald, jímž prošlo i ně-
kolik tisíc Čechů. Každý také obdr-
žel svůj europas, který studentům po-
otvírá dveře na evropský pracovní 
trh. „Nyní už záleží jen na každém 
z nich, co z této zkušenosti vytěží pro 
svůj profesní i osobní život,“ uzavřela 
Kolářová.

Koncertní sál v základní umě-
lecké škole je kompletně opravený. 
Zrekonstruovaný je vnitřní vzhled 
i akustické vybavení. Práce měly ně-
kolik etap, nyní skončila ta poslední 
a sál již slouží žákům školy. „Rádi by-
chom nabídli sál také veřejnosti, rea-

gujeme tak na podněty obyvatel, kteří 
mají zájem využívat komorní sál ve 
městě. Po této rekonstrukci může náš 
koncertní sál sloužit i k tomuto účelu,“ 
uvedl ředitel Základní umělecké školy 
T. G. Masaryka v Chomutově Karel 
Žižka. 

Veškeré opravy vyšly na dva mili-
ony korun, hradilo je město jako zři-
zovatel, z části i škola ze svých fondů. 
Sál slouží všem oborům školy. Do bu-
doucna by měl mít vlastní vchod ne-
závislý na budově školy, aby jej mohla 
veřejnost lépe využívat.
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KřížovKa Letošní Chomutovské Vánoce přiblíží zvyky i od našich přátel z (tajenka).

osmisměrKa Na vánočním trhu bude možné zakoupit kalendář města, 
hrnek, (tajenka) nebo pohlednice s vánočním motivem Chomutova.

albíN, draHá, dUSNO, FešáK, GrINd, CHVála, KaNON, KršNa, KTerá, 
lOpaTa, MaSáK, NáplŇ, NáVrT, OdNOž, parKeT, pedaGOG, pleVel, pOpUd, 
prášeK, SaNITKY, SleTY, STeZKY, TlapY, VNada, VpICHY, Výpal, ZápaSY

magistrát města chomutova
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.  
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
úředník na odboru obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní 
prostředí, oddělení stavební úřad a životní prostředí 
„zaměstnanec stavebního úřadu“  
s místem výkonu práce statutární město Chomutov. 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách  www.chomutov-mesto.cz.

www.chomutov-mesto.cz

oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

V „sekáči“ V OD Billa stále nakOupíte VýhODně.
Povídá se, že krámky v budově OD Billa 
končí. Proto jsem se rozhodl je navštívit. 
Zatímco některé skutečně zejí prázd-
notou, jiným se daří. Například Second 
Hand Market je stále plný zboží i naku-
pujících. Vše je tu přehledně srovnáno 
v koších a na stojanech a rozčleněné podle 
druhů i cenových relací. Zeptal jsem se 
proto přímo pana majitele, jak se obchodu 
vede a jaké jsou jeho další záměry.

„Rozhodně tu nemíníme končit, zatím 
k tomu nemáme sebemenší důvod. Již 10 
let se nám daří oblékat a obouvat muže, 
ženy i děti. Nabídku máme skutečně širo-

kou - od triček a mikin přes košile, sukně, kalhoty a saka. Někteří nakupu-
jící odcházejí s botami nebo novým povlečením,“ říká majitel Miroslav Štrop 
a dodává: „většinu zboží dovážíme 
z Velké Británie, část pak z USA nebo 
Švýcarska. Máme k dispozici až 6 tisíc 
položek, které denně obměňujeme. 
Proto se vyplatí nás navštívit, kdykoli 
jste nablízku. Přestože u nás většinou 
najdete značkové zboží, naše ceny 
začínají již na deseti korunách.“

Ani já jsem neodešel s prázdnou. 
Za pár desetikorun mám už první 
dárek pod stromeček. Přijďte si 
také vychytat ty nejlepší kousky.

Sleva  
na Veškeré zBOží 

15 %
akce platí  

8.‒13. 12. 2014

Inzerce
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podrobný 
Kalendář aKcí 
najdete na webu:

 11.12. čt 08.00 vánoční výstava – výstava potrvá do 24.12. 
 4.12. čt 17.00 miKulášsKá nadílKa 

důM děTí a Mládeže

 5.12. pá 18.30 japonsKý večer – Café Atrium 
 6.12. so 15.00  miKulášsKá ve staré vsi – show s divadlem Mazec – skanzen 

Stará Ves
 6.12. so 15.00 rodinné zápolení 2014 – závěrečné losování – bývalé kino Oko
 7.12. ne 14.00  2. adventní neděle ve staré vsi – vánoční program – 

skanzen Stará Ves
 9.12. út 18.00 medicína od šamana – učebna č. 66 SKKS
 10.12. st 17.00 večery pod lampou – velký sál SKKS
 12.12. pá 17.00  deGustace moldavsKýcH vín – Café Atrium
 14.12. ne 10.00  rodinná Kreativní sobota – výroba vlastních vánočních 

ozdob – Dům J. Popela
 14.12. ne 14.00  3. adventní neděle ve staré vsi – vánoční program – 

skanzen Stará Ves
 17.12. st 14.00 vánoce v čecHácH – učebna č. 14 SKKS

 4.12. čt 17.30  Kouzelné Klavírní vánoce – koncert žáků – sál ZUŠ
 7.12. ne 14.30 alenKa v říši divů – vánoční koncert – sál ZUŠ
 9.12. út 18.00 music boX emi suzuKi – vánoční koncert – sál ZUŠ
 11.12. čt 17.30 art zastaveníčKo – Café Atrium
 12.12. pá 16.30 vánoční Koncert třídy uč. l. nováKové – sál ZUŠ 
 13.12. so 15.00  česKo-němecKý Koncert – 100 Mozartkinder a orchestr 

Ponticello – sál ZUŠ 
 16.12. út 17.00 vánoční vystoupení minibalet – sál ZUŠ 
 17.12. st 17.00 vánoční besídKa uč. KubíKové – sál ZUŠ 
   17.00 laKomec aneb vánoční Koledy – městské divadlopředNášKY, beSedY, aKCe

ZáKladNí UMěleCKá šKOla

 3.12. st 19.00  táta – one man sHow – Světově úspěšná komedie o mužích a že-
nách, ve které se každý najde, aneb humorná zpověď novopečeného otce.

 9.12. út 19.00  jistě, pane premiére! – Satirická komedie podle úspěšného po-
kračování slavného „britcomu“ z prostředí vysoké politiky.

 14.12. ne 15.00 bob a bobeK na cestácH – pohádka pro děti

MěSTSKÉ dIVadlO
 3.12. st 17.00 interstellar 19.00 KuKuřičný ostrov
 4.12. čt 17.00 jaK jsme Hráli čáru 19.00 modelKy s. r. o.
   20.00 návrat blbýHo a blbějšíHo
 5.12. pá 17.00 Kinem cHodí miKuláš 
   20.00 návrat blbýHo a blbějšíHo
 6.12. so 15.00 tučňáci z madaGasKaru (3d)
   17.00 HunGer Games: síla vzdoru 1. část
   18.00 návrat blbýHo a blbějšíHo
   20.00 jessabell – v zajetí démonů
 7.12. ne 15.00 včelKa mája 17.00 jaK jsme Hráli čáru
   18.00 interstellar 20.00 návrat blbýHo a blbějšíHo
 8.12. po 17.00 zmizelá 19.00 jaK jsme Hráli čáru
 9.12. út 17.00 soudce 19.00 mami!
 10.12. st 17.00 HunGer Games: síla vzdoru 1. část
   19.00 Hobit: šmaKova dračí poušť (3d)
   19.30 Hledání vivian maier
 11.12. čt 00.01, 15.00, 19.00 Hobit: bitva pěti armád (3d)
   17.00 Hobit: bitva pěti armád
 12.12. pá 16.00 tučňáci z madaGasKaru
   17.00 Hobit: bitva pěti armád
   19.00 Hobit: bitva pěti armád (3d)
 13.12. so 15.00 maGicKé stříbro – Hledání KouzelnéHo roHu
   16.00 poHádKář 18.00 Hobit: bitva pěti armád
   19.00 Hobit: bitva pěti armád (3d)
 14.12. ne 15.00 cesta za vánoční Hvězdou
   17.00 Hobit: bitva pěti armád (3d) 19.00 raluca
 15.12. po 17.00 Hobit: bitva pěti armád (3d)
   18.00 raluca 20.00 život podle václava Havla
 16.12. út 17.00 železná srdce 1
   09.00 HunGer Games: síla vzdoru 1. část
 17.12. st 17.00 jaK jsme Hráli čáru
   17.00 franK (představení pro nevidomé)
   19.30 návrat blbýHo a blbějšíHo

 
KINO SVěT

 5.12. pá 19.00 album – vánoční koncert – Kulisárna
 6.12. so 10.00 fs KrušnoHor – kostel sv. Kateřiny
   18.00  vánoční Koncert – vokálně–instrumentální soubor Madrigal 

Gymnázium Kadaň – galerie Lurago
 7.12. ne 18.00  2. adventní Koncert – smíšený pěvecký sbor Hlahol a Komorní 

orchestr města Chomutova – kostel sv. Ignáce
 10.12. st 19.00 vltava – Kulisárna
 11.12. čt 19.00 vánoce s fešáKy – městské divadlo
 13.12. so 17.00 comodo – kostel sv. Kateřiny
 14.12. ne 18.00  3. adventní Koncert – Komorní smíšený sbor Ventilky ZUŠ 

Jirkov – kostel sv. Ignáce
 16.12. út 19.00  závěr roKu česKé Hudby: česKá mše vánoční – 

j. j. ryba – Chomutovské hudební večery MMMM – městské divadlo
 17.17. st 17.00 fs KrušnoHor – vystoupení dětského souboru – Café Atrium

KONCerTY

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:
ladislav paták 
734 580 091 
ladislav.patak@ceskydomov.cz

Statutární město Chomutov nabízí k pronájmu 
prostory v areálu č. p. 4132, 
ciHlářsKá, cHomutov
rozpis volných prostor možných k pronájmu:
• Pavilon A – celý volný – přízemí a 1. patro
• Pavilon B – volná 1 místnost (1. patro místnost č. B8)
• Pavilon C – volné 3 místnosti (přízemí místnost č. C2, C3, C4)
• Pavilon D  – volné 3 místnosti (přízemí místnost č. D1, D2, 1. patro místnost č. D7) 

– volná cvičná dílna se samostatným vchodem + samostatné soc. zařízení)
• Pavilon E – přední část – přízemí i 1. patro – celé volné

možnost využití: prostory k podnikání – kancelářské, skladové prostory, možnost provozování služeb typu 
kosmetika, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, masáže, cvičení, právní poradny, školící prostory, popř. lehká výroba atd.

Areál je napojen na dodávku všech energií. Jedná se o dvoupodlažní objekty.
Dotazy ke zveřejněnému záměru sdělí pracovnice odboru rozvoje investic a majetku města p. Kateřina Šárová, tel. 474 637 485, 
Chelčického 99, Chomutov (objekt staré radnice na náměstí). Prohlídka všech prostor je možná po osobní nebo telef. dohodě. 

www.chomutov-mesto.cz

pronájem prostor

magistrát města chomutova
tajemník MMCH vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
„zaměstnanec pro veřejné zakázky“ na odbor interní audit
s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách www.chomutov-mesto.cz.

www.chomutov-mesto.cz

oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení
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Je štěstí, že Chomutovské ta-
neční gala tvoří kromě soutěže v la-
tinskoamerických tancích také pohá-
rovou soutěž ve standardních tancích. 
V opačném případě by totiž byl zápis 
z posledních ročníků tanečního ga-
lavečera dost jednotvárný, neboť by 
se na prvním místě opakovala stejná 
jména.

Ani tento rok by nebyl výjimkou. 
V latinskoamerických tancích opět 
triumfoval pár Jan Onder a Lucie 
Hunčárová, kteří si opět odvezli i 
cenu publika pro nejsympatičtější pár. 
„Máme je vystavené v našem taneč-
ním klubu v Sokolově na poličkách, 

kam dáváme všechny trofeje, včetně 
těch Honzových ze StarDance,“ 
řekla Lucie Hunčárová a dodala, že 
pár brzy bude muset pro trofeje na-
jít nové místo. Na stávajícím totiž už 
mnoho prostoru nezbývá. Na druhém 
místě skončil další pár, který se v 
Chomutově objevuje pravidelně, Jan 
Musal a Jana Kukučová. Třetí byli 
Radim Vajchr a Pavlína Pánková. 

Zatímco latina skončila dle oče-
kávání vítězstvím českého páru, 
standardní tance ovládli cizinci. Na 
prvním místě skončili Stanislaw 
Wolyniec a Katarzyna Tunska z 
Polska, druhý byl slovenský pár 

Gabriel Lenický a Karolína Blechová 
a třetí místo si vytančili Florian Fürll 
a Elisabeth Ingrid Disput. „Vždy 
je otázka, koho se podaří přivést. 
Mnoho českých párů odjelo do sou-
těže ve Vídni, kde získávají body 
do žebříčku,“ vysvětlil organizátor 
a moderátor akce Karel Maršálek, 
proč se tentokrát neradovaly české 
páry. Ovšem ani konkurence v po-
době mezinárodního soutěžního klání 
ve Vídni podle něj neublížilo úrovni 
soutěže. „Úroveň se stále drží velmi 
vysoko, protože jsou to všechno kva-
litní páry,“ dodal. 

Chomutovské taneční gala do-

spělo již do svého 29. ročníku a příště 
oslaví kulaté výročí. „Vždy jsou ta 
kulatá čísla významnější, proto bych 
chtěl pozvat všechny, aby se přišli 
příští rok v listopadu podívat na jubi-
lejní ročník,“ zve všechny milovníky 
tance primátor Jan Mareš. Připomněl, 
že tanec v Chomutově se neomezuje 
jen na galavečer, ale jsou zde i velmi 
úspěšné taneční školy, které si pro ga-
lavečer připravily vystoupení, pořá-
dají se zde významné sportovněta-
neční akce a pro taneční nadšence 
jsou otevřené kurzy pro mládež i po-
kročilé. Na nadcházející taneční se-
zonu tak je Chomutov zase připraven.
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jan Onder s lucií 
Hunčárovou znovu 
triumfovali

videoreport  
na eChomutov.cz

videoreport  
na eChomutov.cz



POZVÁNKA NA

DĚTSKÉ VÁNOCE V KRUŠNÝCH HORÁCH
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7. 12. Moderuje Aleš Lehký

10.30 - 11.30 Hrátky s čertem (Divadlo Vetři)

14.00 - 15.00 Padá hvězda, něco si přej (předvánoční kabaret divadla Mazec) 

15.30 - 16.30 Staročeská dechovka

17.00 - 17.10 Rozsvícení 2. svíce na adventním svícnu 

17.10 - 18.00 Yo Yo band (koncert) 

8. 12.

16.00 - 16.30 Zpěv, muzika, tanec, vánoční to bude mazec (vystoupení pěveckého 

sboru Lísteček, tanečního kroužku  a školní kapely ZŠ a MŠ 17. listopadu)

16.30 - 17.00 Babičky si odskočily od pečení cukroví - Trio Misura Flamenco (břišní 

tanečnice Střediska volného času Domeček Chomutov)

17.00 - 17.45 Vánoční Beethoven D.C. Chomutov

9. 12. 

16.00 - 16.30 Vánoce z Palachovky (ZŠS a MŠ Palachova)

10. 12. 

16.00 - 16.30 Vánoční čas (ZŠ Písečná)

17.00 - 17.30 Čertovská pohádka (ZŠ Duhová cesta)

11. 12.

16.00 - 16.30 Vánoční čas (vystoupení žáků 4. tříd a jejich rodičů ZŠ Kadaňská)

17.00 - 17.30 Legální banda - představení pro marionety (divadlo Nahoď)

12. 12.

16.00 - 16.30 Na Štěpána není pána (ZŠ Školní)

17.00 - 18.00 Tequila band (ZUŠ T. G. Masaryka)

15. 12.

16.00 - 16.30 Ryba rybě povídala (ZŠ Březenecká)

17.00 - 17.30 Vánoce v rytmu latina (TŠ Stardance)

16. 12.

16.00 - 16.30 Vánoční nadílka (pásmo žáků ZŠ Na Příkopech)

17.00 - 17.30 Vánoce s fl étničkou (ZŠ Ak. Heyrovského) 

17. 12.

16.00 - 17.30 Vánoce pod taktovkou rocku (Hudební centrum Chomutov)

18. 12.

16.00 - 16.30 Pohádkový betlém (Liduščino divadlo) 

13. 12. Moderuje Aleš Lehký

9.00 - 18.00 Středověká řemesla Království Danar

10.00 - 12.00 Vánoční tvoření  (dílničky  pro děti a jejich rodiče)

13.00 - 14.00 Pepa Štross a syn

15.00 - 16.00  A pohádky je kanec (Divadlo Hnedle Vedle pro dospělé)

18.00 - 22.00 Vánoční country bál (Album a Makovec, taneční skupina Medovina), 

vstupné do party stanu 80 Kč

14. 12. Moderuje Radek Jirgl

11.00 - 12.30 Vánoční radovánky s Inkou Rybářovou

13.00 - 14.00 Folklórní Vánoce (soubory Krušnohor a Skejušan)

15.00 - 16.00 Ivo Šmoldas v pořadu Co se jinde nedozvíte

16.30 - 17.00 Fontána, Sweet 60's

17.00 Rozsvícení 3. svíce na adventním svícnu 

17.15 - 18.00 Fontána, Sweet 60's

STŘEDISKO KNIHOVNICKÝCH A KULTURNÍCH SLUŽEB

Kostel sv. Ignáce - adventní koncerty

7. 12.

18.00

2. adventní koncert  - Hlahol a Komorní orchestr města Chomutova

14. 12.

18.00

3. adventní koncert  - Ventilky ZUŠ Jirkov

Sklepení pod Špejcharem

(vstup z atria SKKS Chomutov)

1. - 21. 12. Čerti z Úštěku a ze Žlutic živě v Chomutově

(8.00 - 12.00 - pro skupiny a školy objednávky na prohlídky - tel.: 774 101 124

13.00 - 17.00 - pro veřejnost)

PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK

7. 12. 2. adventní neděle ve Staré Vsi

14.00 Čertovská show (zábavné vystoupení čertic z Úštěku)

Adventní dílny pro malé i velké - výroba vánočních ozdob na stromeček

14. 12. 3. adventní neděle ve Staré Vsi

14.00 Jak čert zlobivou Káču do pekla dostal (Divadlo VeTři)

Vystoupení dětského pěveckého sboru (ZŠ Školní Chomutov)

Adventní dílny pro malé i velké - pečení vánočního cukroví v peci

KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o.

11. 12. Městské divadlo

19.00 Vánoce s Fešáky (koncert)

14. 12.

15.00

 

Bob a Bobek na cestách (pro děti a jejich rodiče)

10. 12. Kulisárna (městské divadlo)

19.00 Vltava (koncert)

OBLASTNÍ MUZEUM CHOMUTOV

Radnice (náměstí 1. máje)

29. 11. 2014

- 10. 1. 2015

Dětské Vánoce v Krušných horách - tradiční vánoční výstava 

se sobotním adventním zpíváním (14. a  21. 12.)

Dům Jiřího Popela (Palackého 85)

26. 11. 2014

- 10. 1. 2015

Rukodělné programy pro ZŠ  a  MŠ - na téma Vánoc

6. 12. 2014

- 14. 2. 2015

Vánoční cesta Karla Maye - krušnohorské putování v díle

a dílem  velkého spisovatele


