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Publikum v chomutovském divadle mělo tu čest jako první vidět Hříčku pozdního léta, 
která je autorskou prvotinou režiséra Jana Kačera. Ten se podle očekávání ujal i režie 
a navíc ztvárnil jednu z rolí. V těch dalších excelovali Jitka Smutná, Jan Vlasák (oba na 
snímku), Táňa Fischerová, Adéla Kubačáková a Radek Valenta. Hru o hledání přátelství, 
hledání a nalezení domova a v neposlední řadě o lásce na pozadí jedné připravované 
svatby odměnilo zaplněné hlediště dlouhotrvajícím potleskem. Dvoustranu připravil S. Král

Členové TJ VTŽ Chomutov ani před 
letošními Vánoci nezapomněli na handi-
capované děti a už poosmé je pozvali na 
Vánoční koulení. Účastníci si tak užili po-
hodové odpoledne, během kterého se vzá-
jemně poznali, zasportovali si, zatanco-
vali a ještě dostali dárky. „Těžko můžeme 
těmto dětem popřát pohodu domova, a tak 
se jim takto snažíme aspoň trochu nahra-
dit to, o co je osud připravil. Poděkováním 
jsou nám jejich rozzářené oči,“ objasnil 
záměr akce její hlavní pořadatel, předseda 
TJ VTŽ Chomutov Jindřich Stádník. 

Organizátoři pozvali zástupce dětských 
domovů a ústavů sociální péče z Chomuto-
va, Vysoké Pece, Vejprt, Kovářské, Mašťova, 
Žatce, Mostu a Hory Svaté Kateřiny. V Golf 
Clubu na Kamencovém jezeře se tak sešlo 
sto jedna osob postižených mentálně, tě-
lesně nebo tím, že vyrůstají bez rodiny. 
Akci zahájil Jindřich Stádník, účastníky 
pak přivítala i primátorka Ivana Řápková 
a prezident Asociace tělovýchovných jed-
not a sportovních klubů Jaroslav Němec.

Poté přišla na řadu kuželkářská soutěž 
(na snímku), kterou zabezpečovali členo-
vé kuželkářského oddílu VTŽ. Přestože se 
výkony započítávaly a děti měly radost 
z každé shozené kuželky, o výsledky v ko-
nečném důsledku nešlo. Ceny totiž stejně 
nakonec dostali všichni. Zábava byla vol-
ná, ti, kteří zrovna nekouleli, mohli tan-
covat při improvizované diskotéce vedle 
vánočního stromku. Kulturním vrcholem 
odpoledne ale bylo vystoupení zpěváka 
a skladatele Jaroslava Uhlíře, který zazpí-
val řadu hitů a ke zpěvu strhl i publikum. 
Ukázalo se přitom, že písničky jako Není 

Koulení bylo už poosmé předzvěstí Vánoc

nutno, Hajný je lesa pán nebo Když se za-
miluje kůň milují děti i dospělí. 

Organizátoři se postarali i o občerstve-
ní, které proběhlo formou rautu. Každého 
účastníka také obdarovali tričkem a na 
cestu drobnými dárky z produkce města. 

„Reakce byly pozitivní, už teď se všichni 
těší na příští ročník. Poděkování patří 
sponzorům, zejména generálnímu partne-
rovi společnosti ČEZ, a také členům naše-
ho kuželkářského oddílu,“ zhodnotil akci 
s vánoční atmosférou Jindřich Stádník.

Bizarní a pestrý svět mořských hlubin 
přibližuje neobvyklá výstava v galerii 
Špejchar. Chomutovský fotograf Jiří Řezní-
ček zde prezentuje soubor velkoformáto-
vých fotografií, které vznikly během jeho 
cest v posledních šesti letech. Zachytil na 
nich nejen žraloky, velryby nebo mrože, 
ale i mnohem menší, ale o to třeba zajíma-
vější zástupce vodní říše. Autor běžně pu-
blikuje v českých odborných časopisech, 
na tuzemských i zahraničních výstavách 
získal řadu ocenění. Světoznámý potápěč, 
dokumentarista a dobrodruh Steve Lich-
tag v úvodu vernisáže na autorovu adresu 
dokonce řekl: „Kdybyste procestovali celý 
svět, těžko tak dokonalou sbírku fotogra-
fií naleznete.“ Atraktivní výstava potrvá 
do 17. ledna. 

Žraloci se prohánějí 
galerií Špejchar

Povedená Hříčka pozdního léta
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Pozvolný vzestup chomutovského fotba-
lu potvrzuje i nedávno skončená podzim-
ní část divize. V tabulce skupiny B patří 
týmu FC Chomutov druhé místo. Klub se 
vzpamatoval z dlouhodobého výkonnost-
ního sešupu seniorského A mužstva, kon-
solidoval kádr a pomalu začíná přemýšlet 
o vyšších patrech českého fotbalu, které 
by Chomutovu zajisté slušely víc než sou-
časná až čtvrtá soutěž.

Tým FC Chomutov vstupoval do diviz-
ního podzimu s přáním pohybovat se na 
špici a tento plán naplnil beze zbytku. 
V prvním kole vyhrál 2:0 v Blšanech, ve 
druhém doma porazil 3:1 Jirny, které snad 
nejvíc touží po postupu. Pak sice Chomu-
tov prohrál 0:1 v Mostě s místní rezervou, 
ale to bylo na dlouhou dobu jediné zako-
lísání. Vyloženě slabou chvíli si chomuto-
vští fotbalisté vybrali při domácí remíze 
1:1 s Chodovem, pak přišla víceméně 
očekávaná porážka na hřišti podzimního 
vítěze České Lípy. Závěr byl opět bez-
chybný a výsledkem je již uvedené druhé 
místo, druhý nejvyšší počet vstřelených 
a druhý nejnižší počet obdržených branek. 
Skóre má FC Chomutov nejlepší a první je 
i v takzvané tabulce pravdy, která zohled-
ňuje počty domácích a venkovních zápa-
sů. „Podzim hodnotím kladně. Mužstvo 
mělo stabilní formu, sehráli jsme řadu 
kvalitních utkání. Nepovedl se nám jen 
zápas s Chodovem a to jsou právě ty dva 
body, díky kterým jsme mohli být první,“ 
ohlíží se za podzimem Radek Zaťko, se-
kretář klubu, asistent trenéra a brankář 
v jedné osobě.

Kádr FC Chomutov se v létě nezměnil 
a teď těží z toho, že je sehraný i dobře po-

Úspěšný podzim udělal z Chomutova aspiranta na postup

skládaný. Jsou v něm hráči, kteří pravidelně 
nastupovali v nejvyšších soutěžích, i talen-
tovaní mladíci. „Každý má v mužstvu svou 
roli, šlapeme jeden za druhého. Pokud se 
přece jen někomu nedaří, bez problémů ho 
zastoupí druhý,“ zdůrazňuje Radek Zaťko. 
A to má tým ještě jednu účinnou zbraň v 
záloze. Až se uzdraví trenér Tomáš Heř-
man, měl by opět posílit ofenzivu mužstva. 
Radek Zaťko se těší: „On totiž nehlavičkuje, 
on hlavou přímo střílí. Když se k míči do-
stane, je z devadesáti procent úspěšný.“

Na snímku z utkání proti Děčínu s míčem kapitán mužstva Ladislav Doksanský, vlevo 
v pozadí pilíř obrany Petr Strouhal.

Příprava na jarní odvety nebude vy-
bočovat ze standardu. Mužstvo ji zahájí 
15. ledna, nejprve přijde na řadu nabírání 
fyzičky, pak se teprve přidají herní záleži-
tosti. Zajištěno je několik přípravných zá-
pasů s kvalitními soupeři a tradičně také 
účast na turnaji v Mostě. A cíle pro jaro? 
„Chceme pokračovat v nastoupené cestě. 
Pokud by se postup povedl, chtěli bychom 
ČFL hrát. Na druhou stranu vše závisí na 
ekonomických podmínkách a my nechce-
me nic uspěchat,“ vysvětluje Radek Zaťko. 

Městské divadlo hostilo první prosin-
covou neděli tradiční Velkou cenu města 
Chomutova, v současnosti jednu z nejlépe 
obsazených tanečních soutěží v republice. 
Pod souhrnným názvem Chomutovské 
taneční gala se divákům také představily 
místní taneční kluby a soubory, které do-
sahují úspěchů v Česku i zahraničí.

Velká cena města Chomutova proběhla 
už po třiadvacáté, tentokrát s jednoznač-
ně nejsilnější účastí v historii. Organizátor 
soutěže Josef Zelenka, předseda STK Star-
dance Chomutov, taneční mistr a meziná-
rodní rozhodčí, dokázal do Chomutova 
přilákat do hlavní kategorie devatenáct 
špičkových párů z Německa, Polska, Ra-
kouska, Bulharska, Slovenska a České re-
publiky. Souběžně pořádaná soutěž stejné 
kategorie v Praze si mohla o podobném 
obsazení jen nechat zdát.

Soutěžící páry se utkaly ve dvou katego-
riích – standardních a latinskoamerických 
tancích. Jejich výkony ve waltzu, tangu, 
valčíku, slowfoxtrotu a quickstepu, re-
spektive v sambě, čače, rumbě, paso doble 
a džajvu hodnotil sbor jedenácti rozhod-
čích, kteří do finále pustili vždy jen sedm 
párů. V latinskoamerických tancích, které 
byly vrcholem akce po sportovní stránce 
i po stránce atmosféry v hledišti, si postup 
z druhého místa zaslouženě vybojovali 
reprezentanti domácího klubu Stardance 
Jan Smetana a Marta Šantorová. Ve finále 
se jim už tolik nevedlo, a tak v konečném 
pořadí skončili pátí. „O den dříve výborně 
zatancovali na jednom ze závodů taneční 
ligy, doma, před vlastním publikem se 
nevyvarovali drobných chyb. Ale celkově 

Velká cena nabídla mimořádnou kvalitu

můžeme být spokojeni, je to nejlepší Hon-
zovo umístění v této soutěži,“ hodnotil 
výkon svého svěřence Josef Zelenka. Pohár 
za vítězství v latinskoamerických tancích 
získal z televizní soutěže StarDance zná-
mý Jan Onder s partnerkou Lucií Hunčá-
rovou. Jak mocným nástrojem je televize, 
se ukázalo v divácké soutěži o nejsympa-
tičtější pár, kde Onder s Hunčárovou na-
prosto suverénně zvítězili také. Vítězem 
v kategorii standardu byli Markus Ziebegk 
a Jenny Müllerová z Drážďan (na snímku). 
Ve vložené soutěži hobby tanečníků nad 

35 let poměřilo síly pět párů, vítězem 
se stali Aleš Kacafírek a Petra Beranová 
z Litoměřic. 

Vadou na kráse akce bylo vloupání 
a krádeže ve vozech polského rozhodčího 
a rakouského páru. Jinak Chomutovské 
taneční gala proběhlo hladce a ke spoko-
jenosti diváků i účastníků. Josef Zelenka 
to potvrdil: „S řadou z nich jsem mluvil. 
Jsou to lidé, kteří už něco viděli a něco 
zažili, a tak když říkali, že to tu děláme 
dobře, potěšilo mě to. Jsem přesvědčen, že 
to mysleli upřímně.“

13

  kultura / sport



Jízdné se změní na časové. Jízdenky 
budou desetiminutové nepřestupní a pře-
stupní čtyřicetiminutové a šedesátiminu-
tové. Dopravní podnik podle současných 
zkušeností spočítal, že jízdenka na deset 
minut postačí na jízdu z centrálních sta-
nic, což jsou Palacká v Chomutově a auto-
busové nádraží v Jirkově, na jízdu uvnitř 
obou měst. Čtyřicetiminutová pak na jízdu 
mezi oběma městy nebo do okolních vsí. 
Hodinová jízdenka přepokládá, že cestují-
cí bude kombinovat trasy

 Odbavovací systém by měl stát kolem 
30 milionů korun. Firma předpokládá, 
že se jí podaří financovat ho z dotací 
z fondů EU. Potom by po dobu pěti let ne-
mohla systém otevřít pro další služby. Po 
uplynutí lhůty by bylo možné v případě 
zájmu z elektronických peněženek platit 
například vstupné do sportovních či kul-
turních zařízení.

Firma chce do roku 2013 podstatně 
obnovit svůj vozový park pro městskou 
hromadnou dopravu. Dopravce čeká in-
vestice okolo 300 milionů korun. DPCHJ 
nakoupí osm krátkých a čtyři kloubové 
nízkopodlažní autobusy za 90 milionů 
korun. Generální oprava tří kloubových 
trolejbusů a nákup 17 nových vozů 
v příštích pěti letech vyjde na 212 milionů 
korun. Dva nové nízkopodlažní autobusy 
podnik pořídil už na konci září.

Vzhledem k vysokým finančním ná-
rokům na modernizaci vozového parku 
MHD v nejbližších pěti letech byl v roz-
počtu města Chomutova na rok 2009 
schválen vyšší finanční příspěvek pro 
dopravce. Vedle toho vedení dopravní-
ho podniku usilovně hledá další zdroje 
k financování náročného investičního 
programu a zabývá s vlastní vnitřní efek-
tivitou a hospodárností. „Částečně musí-
me sáhnout i do kapes našich cestujících. 
Vždyť naše provozní náklady jimi nejsou 
hrazeny ani z poloviny, zbytek hradí měs-
ta. Navíc, pokud skutečně chceme naše 

Dopravní podnik chce výrazně modernizovat

rozvojové plány realizovat, musíme do 
této hry nutně zahrnout i cestující,“ řekl 
Jiří Melničuk. 

Dopravní podnik je proto nucen zvýšit 
jízdné od ledna příštího roku. Při platbě 
v hotovosti zaplatí dospělý člověk o dvě 
koruny víc než nyní, nově tedy 15 korun. 
Platba čipovou kartou podraží také o dvě 
koruny, místo 11 korun se z ní odečte 13 
korun. Podraží i časové měsíční kupony, 
u dospělých o 40 korun, tedy na 490 
korun, u žáků a studentů o deset korun. 
Zlevněné jednorázové jízdné pro dojezdy 

pro dospělé zdraží o dvě koruny, pro děti 
od šesti do 15 let o korunu na šest korun.

Zdražení jízdného se neobešlo bez lici-
tování v Radě města Chomutova. Dopravní 
podnik měl mnohem vyšší nároky na zdra-
žení jízdného. Tyto nároky mu schválila 
Rada města Jirkova. „Chomutovští radní 
však s tak razantním zvýšením nesou-
hlasili a díky tomu je jízdné zvýšené jen 
nepatrně v průměru o 7,5 procenta. Zdra-
žení se nedotklo seniorů ani dárců krve, 
držitelů Janského plakety,“ řekl náměstek 
primátorky Jan Řehák.                           (tb)

Relaxačně oddychové centrum, které 
vznikne v bývalém areálu kasáren na Zad-
ních Vinohradech, bude koncipováno pro 
co nejširší spektrum obyvatel. V současné 
době se začíná pracovat na konkrétní 
podobě nových městských lázní. „Zábavu 
a relaxaci by v areálu měli najít všichni od 
dětí přes rodiny až po důchodce,“ řekla 
primátorka Ivana Řápková, která nyní 
sestavuje pracovní skupinu z odborníků, 
jež určí kritéria, podle kterých by měli 
pracovat projektanti.

Určitě by mělo být centrum koncipová-
no tak, aby se do něj mohly přenést veš-
keré aktivity ze současných lázní a oby-
vatelé Chomutova mohli využít veškerého 
komfortu, který jim nové zařízení může 
nabídnout. „V relaxačně oddychovém 
centru rozhodně bude pětadvacetimet-
rový bazén. Naší snahou bude, aby měl 

Pětadvacetimetrový bazén a spousty 
atrakcí nabídne relaxační centrum 

osm drah,“ dodává primátorka. Provozní 
detaily se začínají pilovat, ale určitě bude 
kondiční plavání zvýhodněno. Mohlo by 
mít vyhrazené hodiny jako je tomu dnes, 
kdy si lidé mohou v některých dnech přijít 
zaplavat v časných ranních hodinách. 

Kromě bazénu by se další prostory cen-
tra mohly rozdělit ještě na další dvě části. 
Jednak část relaxační, kde by se odehráva-
ly oddechové a relaxační procedury jako 
jsou masáže, byly by tam sauny různých 
typů, vířivky a další welness aktivity. Třetí 
část by byla zábavní. Zde by se soustře-
dily tobogány, protiproudy neboli divoká 
řeka, brouzdaliště pro děti s různými 
atrakcemi. Uvažuje se také o venkovním 
nebo i vnitřním bazénu se slanou vodou. 
Samozřejmostí by bylo mokré občerstvení, 
aby v centru mohly rodiny trávit delší čas. 
Všechny tyto nové aktivity si návštěvníci 

budou moci užívat za komfortu, který 
jim nový areál nabídne. Tím je především 
možnost bezproblémového parkování, vy-
užití moderních technologií, nové a láka-
vé prostředí a především možnost trávení 
volného času pro celé rodiny. 

Pracovní skupina, která se nyní tvoří, 
bude mít za úkol skloubit požadavky 
všech nejčastějších uživatelů lázní. „Účast 
ve skupině přislíbil zástupce závodních 
plavců Jaroslav Jezbera a ředitel plavecké 
školy Jiří Vopička, lékař Jiří Binter, od-
borník na bazény a jejich provoz a další 
odborníci,“ řekla primátorka. 

U současných lázní město nepočítá s ta-
kovým provozem, který je nyní. Areál láz-
ní a letního stadionu je nyní předmětem 
workshopu architektů, kteří zpracovávají 
využití prostoru s padesátimetrovým ba-
zénem, ale i bez něj.                                 (tb)

Dopravní podnik čekají novinky, některé z nich však musí částečně hradit i cestující. Novinkou, na kterou chce dopravní podnik Dopravní podnik čekají novinky, některé z nich však musí částečně hradit i cestující. Novinkou, na kterou chce dopravní podnik 
získat dotaci z evropských fondů, je odbavovací systém. Ten by měl zajistit, aby jízdné bylo pro cestující spravedlivější. Nový získat dotaci z evropských fondů, je odbavovací systém. Ten by měl zajistit, aby jízdné bylo pro cestující spravedlivější. Nový 
systém by se měl zavést v prvním čtvrtletí roku 2010. „Cestující platí za trasu mezi dvěma zastávkami stejnou částku, jako kdyby systém by se měl zavést v prvním čtvrtletí roku 2010. „Cestující platí za trasu mezi dvěma zastávkami stejnou částku, jako kdyby 
absolvovali sedmikilometrovou jízdu mezi Chomutovem a Jirkovem, “ vysvětlil nespravedlnost ředitel Dopravního podniku Cho-absolvovali sedmikilometrovou jízdu mezi Chomutovem a Jirkovem, “ vysvětlil nespravedlnost ředitel Dopravního podniku Cho-
mutov a Jirkov Jiří Melničuk. mutov a Jirkov Jiří Melničuk. 
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Kamencové jezero, turistické lákadlo 
a chlouba města Chomutova, ale i perla 
celých Krušných hor, se v posledních 
měsících stalo terčem místního i celore-
publikového tisku, díky svému pronájmu 
novému provozovateli. Areál jezera se 
vstupu soukromého investora mění a je to 
vidět s každým měsícem podnájmu. 

S odstupem času po uzavření nájemní 
smlouvy se můžeme podívat na to, jak 
to se náklady na provoz Kamencového 
jezera skutečně bylo. Auditovaná čísla 
o výsledcích hospodaření mluví za vše. 
Až do roku 2007 bylo jezero součástí 
Technických služeb města Chomutova, 
kde hospodařilo jako samostatné středis-
ko. Ekonomické výsledky za jednotlivé 
roky vykazovaly provozní ztrátu středis-
ka Kamencové jezero, která každoročně 
a dlouhodobě rostla. „Drobné výkyvy byly 
způsobeny sezonními efekty, kdy vydaře-
nější sezona ovlivněná zejména dobrým 
počasím ztrátu drobně snižovala, nicméně 
celkový trend hospodaření byl stále nepří-
znivější a nepříznivější, a ztráta střediska 
se každoročně stále více prohlubovala, až 
dosáhla bezmála 3,5 milionu korun,“ řekl 
vedoucí odboru ekonomiky Jan Mareš. 
Zároveň, jak se následně ukázalo, byla 
dlouhodobě obnova majetku, jeho opravy 
a udržování zanedbávána.

Provozní ztráta Správy sportovních za-
řízení (SSZ) jako nového provozovatele Ka-
mencového jezera nabrala opačný trend, 
z 3,5 milionu se snížila v letošním roce 
na současných 1,9 milionů korun. Tento 
trend by měl pokračovat i v příštím roce. 
Provozní fond Kamencového jezera je 
plánován na 2,5 milionu korun. Tyto pro-
středky Správa sportovních zařízení může 
podle potřeby použít na provozní náklady. 
Ale podnájemce je povinen investovat do 
majetku města minimálně stejnou částku, 
čímž se prostředky městu vrátí. V praxi 
to znamená, že když v areálu jezera SSZ 
nechá například posekat trávu, podnájem-
ce musí podle nájemní smlouvy v areálu 
vybudovat něco ve stejné hodnotě, čímž 
městu vytváří nový majetek. V letošním 
roce byl zatím provoz areálu zmíněných 

Hospodaření Kamencového jezera se zlepšuje

 N Á K L A DY V Ý N O SY R O Z D Í L

R o k t i s .  Kč t i s .  Kč t i s .  Kč

2 0 0 1 6  0 2 2 , 3 5  5 5 7, 6 - 4 6 4 , 7

2 0 0 2 7  5 3 3 , 0 6  2 9 6 , 0 - 1  2 3 7, 0

2 0 0 3 8  6 3 6 , 0 7  6 9 5 , 0 - 9 41 , 0

2 0 0 4 9  1 2 9 , 0 6  6 7 3 , 0 - 2  4 5 6 , 0

2 0 0 5 9  3 0 2 , 0 6  6 9 6 , 0 - 2  6 0 6 , 0

2 0 0 6 9  3 7 6 , 0 7  3 5 1 , 0 - 2  0 2 5 , 0

2 0 0 7 9  5 2 0 , 0 6  0 9 2 , 0 - 3  4 2 8 , 0

1,9 milionu, ale podnájemce už v areálu 
investoval téměř pět milionů korun. Areál 
má například nové turnikety a kamero-
vý systém za čtyři miliony. Podnájemce 
opravil ubytovací zařízení, investoval do 
lodí, šlapadel a vodolyžařského vleku. Pro 
záchrannou službu - plavčíky nový provo-
zovatel zakoupil člun s motorem a vodní 
skútr, aby se zrychlily zásahy na vodní 
hladině. Kromě toho Správa sportovních 

zařízení získá 250 tisíc na nájemném 
a podnájemce ještě navíc provede drobné 
opravy městského majetku v hodnotě 250 
tisíc korun. Navíc se zavázal v průběhu 
příštích 10 let zhodnotit majetek města 
o 50 milionů korun z vlastních prostředků. 
Pro město je tak ze všeho nejdůležitější, 
že byl rozvoj celého areálu nastartován 
správným směrem k rozvoji a rozsáhlým 
investicím.                                                 (red)

K vytvoření pravé atmosféry přímo vybí-
zí přilehlý skanzen Stará Ves, který ožil už 
poslední listopadovou neděli téměř třemi 
sty příchozími. Každý z nich si při posle-
chu vánočních koled mohl vyzkoušet svou 
šikovnost při výrobě adventních věnců 
a slaměných ozdob na vánoční stromek. 

Druhou adventní neděli krušnohorský 
statek navštívily bíle oděné „Barborky“, 
které chodívaly v dřívějších dobách večer 
před svátkem sv. Barbory po vsi. V rukou 
nesly košíky s jablky, kterými obdarováva-
ly hodné děti a větvičky třešní zase rády 
přijaly svobodné slečny. Společně s nimi 
pak jako předzvěst blížícího se zimního 
slunovratu přinesly pozdravení Lucie. 
V několika vstupech příchozím zazpívala 
koledy skupina hudebníků.

Přímo v interiéru krušnohorského statku 
předváděli svou šikovnost dráteníci a per-
níkáři. Neposedné děti se zabavily výrobou 
vánočních ozdob z přírodních materiálů 
stejným postupem, jakým ozdoby vyráběli 
obyvatelé vesnic v minulém století.

Předvánoční čas v chomutovském zooparku

Jen pouhých deset dní před Štědrým 
dnem už všechny hospodyňky ve svých 
domácnostech s pečením vánočního cuk-
roví pomalu končí, na krušnohorském 

I chomutovský zoopark se chystá na blížící se Vánoce a pro návštěvníky připravil již tradiční připomenutí staročeských adventních I chomutovský zoopark se chystá na blížící se Vánoce a pro návštěvníky připravil již tradiční připomenutí staročeských adventních 
tradic a zvyků, z nichž většina má původ v pohanských slavnostech zimního slunovratu.tradic a zvyků, z nichž většina má původ v pohanských slavnostech zimního slunovratu.

statku skanzenu Stará Ves se s pečením 
cukroví v peci teprve začalo. 

Všem, kteří výrobě těsta a samotných 
cukrátek přihlíželi brzy od rozpálené 
pece zčervenaly tváře, hospodyně musela 
kromě práce s výrobou těsta a vykra-
jováním tvarům také do pece přikládat 
a hlídat , aby nevyhasla, nebo naopak aby 
se cukroví nespálilo a statkem se brzy 
začala šířit příjemná vůně. Pečení tradič-
ním způsobem si vyzkoušeli i ti úplně 
nejmenší návštěvníci, jejich maminky 
překvapila pracnost výroby cukroví ve 
starobylé peci.

„Všechny, kteří při nedělní procházce 
skanzen ještě nenavštívili, ale i ty, kterým se 
u nás líbilo, zveme na poslední, čtvrtou ad-
ventní neděli. Všechny určitě potěší pohled 
na výjevy z Betléma. Malý Ježíšek v jeslič-
kách, panenka Marie nebo Tři králové vás 
zbaví předvánočního stresu a spolu s vůní 
svařeného vína a jehličí naladí do té pravé, 
vánoční nálady,“ pozvala mluvčí chomutov-
ského zooparku Martina Pelcová.             (mp)
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Chomutov se snaží získat další prostřed-Chomutov se snaží získat další prostřed-
ky z Evropské unie. Po miliardě korun, ky z Evropské unie. Po miliardě korun, 
kterou město získalo na výstavbu nového kterou město získalo na výstavbu nového 
zimního stadionu, tréninkové haly, relaxač-zimního stadionu, tréninkové haly, relaxač-
ně oddychového centra, letního stadionu a ně oddychového centra, letního stadionu a 
kulturně společenského centra v areálu kulturně společenského centra v areálu 
bývalých kasáren, jsou na řadě chomutov-bývalých kasáren, jsou na řadě chomutov-
ská sídliště. Pokud se městu podaří uspět, ská sídliště. Pokud se městu podaří uspět, 
může se do sídlišť investovat až čtvrt mi-může se do sídlišť investovat až čtvrt mi-
liardy korun. liardy korun. 

Zastupitelé města Chomutova projed-Zastupitelé města Chomutova projed-
nali realizaci již druhého Integrovaného nali realizaci již druhého Integrovaného 
plánu rozvoje města Chomutova, který je plánu rozvoje města Chomutova, který je 
tentokrát zaměřen na obnovu významné tentokrát zaměřen na obnovu významné 
části města, kterou jsou městská sídliště. části města, kterou jsou městská sídliště. 
„Uvědomujeme si, že právě na sídlištích „Uvědomujeme si, že právě na sídlištích 
žije přes dvacet tisíc obyvatel našeho žije přes dvacet tisíc obyvatel našeho 
města, a chceme jim nabídnout kvalitní města, a chceme jim nabídnout kvalitní 
podmínky pro bydlení v této lokalitě,“ podmínky pro bydlení v této lokalitě,“ 
řekla primátorka města Ivana Řápková. V řekla primátorka města Ivana Řápková. V 
případě, že poskytovatel dotace vyhod-případě, že poskytovatel dotace vyhod-
notí projekt města v soutěži s dalšími notí projekt města v soutěži s dalšími 
dvaceti městy nad padesát tisíc obyvatel dvaceti městy nad padesát tisíc obyvatel 
jako úspěšný, můžeme se dočkat rozsáh-jako úspěšný, můžeme se dočkat rozsáh-
lých investic do veřejného prostranství, lých investic do veřejného prostranství, 
ale i do vlastní obnovy bytového fondu. ale i do vlastní obnovy bytového fondu. 
Partnery projektu se totiž stali vlastníci Partnery projektu se totiž stali vlastníci 
bytových domů a zejména jednotlivá bytových domů a zejména jednotlivá 
společenství vlastníků bytových jednotek, společenství vlastníků bytových jednotek, 
kteří si společně naplánovali opravy a re-kteří si společně naplánovali opravy a re-
konstrukce panelových domů v hodnotě konstrukce panelových domů v hodnotě 
převyšující 120 milionů korun. Vlastníci převyšující 120 milionů korun. Vlastníci 
domů se chtějí pustit nečastěji do oprav domů se chtějí pustit nečastěji do oprav 
fasád, výměny oken, rekonstrukce výtahů fasád, výměny oken, rekonstrukce výtahů 
nebo do zateplení.nebo do zateplení.

„Druhý IPRM města je jedinečnou šancí „Druhý IPRM města je jedinečnou šancí 
právě pro partnery projektu z řad majitelů právě pro partnery projektu z řad majitelů 
bytových domů a vlastníků bytových jed-bytových domů a vlastníků bytových jed-
notek. Zatímco do letoška mohli získat na notek. Zatímco do letoška mohli získat na 
své investiční záměry pouze dotaci, která své investiční záměry pouze dotaci, která 
pokryla maximálně úroky z úvěru, nyní pokryla maximálně úroky z úvěru, nyní 
mají šancí získat podstatně větší finanční mají šancí získat podstatně větší finanční 
prostředky. Jejich výši nyní ministerstvo prostředky. Jejich výši nyní ministerstvo 
pro místní rozvoj dojednává s evropskou pro místní rozvoj dojednává s evropskou 
komisí,“ řekla projektová manažerka Mar-komisí,“ řekla projektová manažerka Mar-
tina Marešová. tina Marešová. 

Podle dotačních pravidel podobnou Podle dotačních pravidel podobnou 
částku, jakou budou investovat vlastníci částku, jakou budou investovat vlastníci 
domů do obnovy, může město investovat domů do obnovy, může město investovat 

Když se podaří získat dotace, 
půjde do sídlišť čtvrt miliardy

do veřejného prostranství. „Vycházeli jsme do veřejného prostranství. „Vycházeli jsme 
zejména z ankety, kterou město zorganizo-zejména z ankety, kterou město zorganizo-
valo k obnově sídlišť. Respondenti si přejí valo k obnově sídlišť. Respondenti si přejí 
nejvíce zvýšit bezpečnost na sídlištích a nejvíce zvýšit bezpečnost na sídlištích a 
zvýšit úroveň veřejných prostranství,“ vy-zvýšit úroveň veřejných prostranství,“ vy-
jmenovala Marešová. Mezi projekty, které jmenovala Marešová. Mezi projekty, které 
město vytipovalo do integrovaného plánu město vytipovalo do integrovaného plánu 
pro zvýšení bezpečnosti, patří rozšíření pro zvýšení bezpečnosti, patří rozšíření 

Napište si, jestli byste chtěli parkovací dům
Na posledním setkání občanů s vedením města padl názor, dokonce od jednoho 

předsedy sdružení vlastníků bytových jednotek, že parkovací dům není na sídlišti 
Březenecká zapotřebí. Z druhého integrovaného plánu rozvoje města, v němž se nyní 
radnice snaží získat přes sto padesát milionů korun, bohužel kvůli změněným pod-
mínkám poskytování parkovací dům vypadl. „Přesto se chci snažit získat peníze na 
parkovací dům z jiných zdrojů,“ řekla primátorka města Ivana Řápková. 

Parkovací dům podle původního záměru měl stát u tzv. experimentů na stávajícím 
parkovišti. Měl se skládat ze dvou budov, které by byly provozně propojeny. Jedna 
budova měla být pěti a druhá čtyřpodlažní. V obou by našlo místo 262 automobilů. 
Mělo by se jednat o železobetonovou 
konstrukci. Projektanti parkovací dům 
začlenili do okolí tak, aby co nejvíce 
zapadal mezi stávající zástavbu, proto 
výška vyšší z budov by byla necelých 
devět metrů nad okolním terénem. 

Vzhledem k některým záporným reak-
cím radnice uvítá názory obyvatel Březe-
necké. „Určitě by nám to pomohlo jako 
argument pro získání dalších finančních 
prostředků,“ dodala primátorka. Svoje 
náměty a názory pište na emailovou ad-
resu: k.vranova@chomutov-mesto.cz. 

kamerového systému a rekonstrukce pá-kamerového systému a rekonstrukce pá-
teřních křižovatek, například rekonstruk-teřních křižovatek, například rekonstruk-
ce křižovatky mezi sídlišti Březenecká a ce křižovatky mezi sídlišti Březenecká a 
Kamenná. Další projekty jsou zaměřené na Kamenná. Další projekty jsou zaměřené na 
rekonstrukce chodníků, zvelebení veřejné rekonstrukce chodníků, zvelebení veřejné 
zeleně a bezbariérové úpravy. „Bohužel zeleně a bezbariérové úpravy. „Bohužel 
ministerstvo pro místní rozvoj na poslední ministerstvo pro místní rozvoj na poslední 
chvíli vyloučilo z prostředků integrované-chvíli vyloučilo z prostředků integrované-
ho operačního programu možnost výstav-ho operačního programu možnost výstav-
by parkovacích domů. I přesto však chceme by parkovacích domů. I přesto však chceme 
provádět v sídlištích i úpravy veřejných provádět v sídlištích i úpravy veřejných 
prostranství směřující k nárůstu počtu par-prostranství směřující k nárůstu počtu par-
kovacích míst, protože problém parkování kovacích míst, protože problém parkování 
byl dalším z požadavků, který vyplynul byl dalším z požadavků, který vyplynul 
z provedeného průzkumu veřejného míně-z provedeného průzkumu veřejného míně-
ní obyvatel žijících v této lokalitě,“ doplnila ní obyvatel žijících v této lokalitě,“ doplnila 
Marešová. Město má připraveny projekty za Marešová. Město má připraveny projekty za 
sto padesát milionů korun, z nichž 85 % by sto padesát milionů korun, z nichž 85 % by 
mělo být uhrazeno z Evropského fondu pro mělo být uhrazeno z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.regionální rozvoj.

Vyhodnotí-li ministerstvo pro místní Vyhodnotí-li ministerstvo pro místní 
rozvoj plán města jako úspěšný, můžeme rozvoj plán města jako úspěšný, můžeme 
se již od příštího roku těšit na rozsáhlou se již od příštího roku těšit na rozsáhlou 
revitalizaci městských sídlišť, která bude revitalizaci městských sídlišť, která bude 
probíhat i v dalších čtyřech letech. „Naším probíhat i v dalších čtyřech letech. „Naším 
přáním je, aby po dokončení realizace přáním je, aby po dokončení realizace 
rozvojového plánu města, který je pracov-rozvojového plánu města, který je pracov-
ně označován ´Sídliště, místo pro život ,́ ně označován ´Sídliště, místo pro život ,́ 
se životní prostor v této lokalitě zlepšil se životní prostor v této lokalitě zlepšil 
a zkvalitnil tak, aby sídliště bylo místem, a zkvalitnil tak, aby sídliště bylo místem, 
kde lidé opravdu žijí rádi,“ uvedla primá-kde lidé opravdu žijí rádi,“ uvedla primá-
torka města Ivana Řápková. torka města Ivana Řápková. 

Dvoustranu připravil T. Branda
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SAUNASAUNA

22. 12. 2008 pondělí ZAVŘENO

23. 12. 2008 úterý 11.00 – 20.00 společná

24. 12. 2008 středa svátek ZAVŘENO

25. 12. 2008 čtvrtek svátek ZAVŘENO

26. 12. 2008 pátek svátek 11.00 – 18.00 společná

27. 12. 2008 sobota 11.00 – 18.00 společná

28. 12. 2008 neděle ZAVŘENO

29. 12. 2008 pondělí ZAVŘENO

30. 12. 2008 úterý 11.00 – 20.00 společná

31. 12. 2008 středa ZAVŘENO

1. 1. 2009 čtvrtek svátek ZAVŘENO

2. 1. 2009 pátek 11.00 – 20.00 společná

3. 1. 2009 sobota 11.00 – 18.00 společná

FITNESSFITNESS

22. 12. 2008 pondělí 10.00 – 20.00

23. 12. 2008 úterý 10.00 – 20.00

24. 12. 2008 středa svátek ZAVŘENO

25. 12. 2008 čtvrtek svátek ZAVŘENO

26. 12. 2008 pátek svátek 9.00 – 19.00

27. 12. 2008 sobota 9.00 – 19.00

28. 12. 2008 neděle 9.00 – 19.00

29. 12. 2008 pondělí 10.00 – 20.00

30. 12. 2008 úterý 10.00 – 20.00

31. 12. 2008 středa ZAVŘENO

1. 1. 2009 čtvrtek svátek ZAVŘENO

2. 1. 2009 pátek 10.00 – 20.00

3. 1. 2009 sobota otevřeno dle stálé provozní doby

BAZÉNBAZÉN

22. 12. 2008 pondělí 9.00 – 21.00

23. 12. 2008 úterý 9.00 – 21.00

24. 12. 2008 středa svátek ZAVŘENO

25. 12. 2008 čtvrtek svátek ZAVŘENO

26. 12. 2008 pátek svátek 9.00 – 19.00

27. 12. 2008 sobota 9.00 – 19.00

28. 12. 2008 neděle 9.00 – 19.00

29. 12. 2008 pondělí 9.00 – 21.00

30. 12. 2008 úterý 9.00 – 21.00

31. 12. 2008 středa 9.00 – 15.00

1. 1. 2009 čtvrtek svátek ZAVŘENO

2. 1. 2009 pátek 9.00 – 21.00

3. 1. 2009 sobota otevřeno dle stálé provozní doby

REHABILITACEREHABILITACE

22. 12. 2008 pondělí 8.00 – 19.00

23. 12. 2008 úterý 8.00 – 19.00

24. 12. 2008 středa svátek ZAVŘENO

25. 12. 2008 čtvrtek svátek ZAVŘENO

26. 12. 2008 pátek svátek ZAVŘENO

27. 12. 2008 sobota ZAVŘENO

28. 12. 2008 neděle ZAVŘENO

29. 12. 2008 pondělí 8.00 – 19.00

30. 12. 2008 úterý 8.00 – 19.00

31. 12. 2008 středa ZAVŘENO

1. 1. 2009 čtvrtek svátek ZAVŘENO

2. 1. 2009 pátek otevřeno dle stálé provozní doby

Provozní doba Městských lázní v Chomutově v období od 22. prosince do 3. lednaProvozní doba Městských lázní v Chomutově v období od 22. prosince do 3. ledna

KONDIČNÍ LÁZNĚKONDIČNÍ LÁZNĚ

22. 12. 2008 pondělí 10.00 – 18.00 muži 18.00 – 20.00 společné

23. 12. 2008 úterý 10.00 – 18.00 ženy 18.00 – 20.00 společné

24. 12. 2008 středa svátek ZAVŘENO

25. 12. 2008 čtvrtek svátek ZAVŘENO

26. 12. 2008 pátek svátek ZAVŘENO

27. 12. 2008 sobota 9.00 – 19.00 společné

28. 12. 2008 neděle 9.00 – 19.00 společné

29. 12. 2008 pondělí 10.00 – 18.00 muži 18.00 – 20.00 společné

30. 12. 2008 úterý 10.00 – 18.00 ženy 18.00 – 20.00 společné

31. 12. 2008 středa ZAVŘENO

1. 1. 2009 čtvrtek svátek ZAVŘENO

2. 1. 2009 pátek ZAVŘENO

3. 1. 2009 sobota otevřeno dle stálé provozní doby

InformacInformace o vánoční výpůjční době knihovny SKKS:e o vánoční výpůjční době knihovny SKKS:
22., 23. a 31. 12. ZAVŘENO, v ostatních dnech běžný provoz22., 23. a 31. 12. ZAVŘENO, v ostatních dnech běžný provoz

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCHVEŘEJNÉ BRUSLENÍ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH
OD PONDĚLÍ 22. 12. 2008 – NEDĚLE 4. 1. 2009

DENNĚ 13.30 – 14.30 hodin

UMĚLÁ LEDOVÁ PLOCHA NA NÁM. 1. MÁJEUMĚLÁ LEDOVÁ PLOCHA NA NÁM. 1. MÁJE
OD STŘEDY 10. 12. 2008

Pondělí – neděle 10.00 – 21.00 hodin
24., 25., 31. prosince 2008 a 1. ledna 2009

ZAVŘENO
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(Dokončení ze str. 6)
Jiným zvykem bylo odléváním roz-

taveného olova do připravené nádoby 
s vodou. Získaný vychladlý odlitek olova 
se zkoumal a zjišťovalo se, čemu se nej-
více podobá.

O půlnoci děvčata běhávala přes na-
oranou brázdu volajíce: „Štěkej, štěkej 
pes, kde je milý dnes, ať je tu hned!“. Poté 
vyčkávala, z které strany pes zaštěkal, 
neboť z té strany měl přijít jejich budoucí 
ženich. Děvčata třásla také bezem a při-
tom říkala: „Třesu, třesu bez, ozvi se mi 
pes, kde je milý dnes?“. Na tu stranu, kde 
se ozvalo štěkání, se pak dívka měla pro-
vdat. Štědrým dnem však vánoční svátky 
nekončí! Čeká nás ještě Hod boží vánoční 

a svátek svatého Štěpána a neměli bychom 
zapomenout ani na svátek Tří králů.

Na Boží hod vánoční se nikde nepracova-
lo, všichni měli zbožně rozjímat. Světnice 
ani zápraží se tento den nemetly, postele 
nestlaly. Nechodilo se ani po návštěvách 
a přišel-li přeci někdo, měl přinést koledu 
a popřát šťastných a veselých svátků naro-
zení Pána Krista.

Na svatého Štěpána bylo ještě v nedáv-
né době zvykem chodit od domu k domu 
a koledovat. Za své koledování byli koled-
níci odměněni kouskem štědrovky, ovocem 
a občas i malým penízem. Zpočátku se ko-
ledy zúčastňovali pouze kněží, místy učite-
lé se svými žáky, teprve později koledovaly 

Vánoce, Vánoce přicházejí…
pouze děti. Koleda probíhala mnohdy od 
sv. Štěpána až do Tří králů a její součástí 
byly koledy. V 19. století chodívaly na ko-
ledu děti s hůlkou, na které byla připev-
něna betlémská hvězda a s bedýnkou, ve 
které měly postavené malé jesličky. 

Památka sv. Tří králů se slaví 6. ledna. 
Svátek Tří králů byl posledním dnem ve 
vánočním období, kdy se koledníci vydá-
vali na koledu. Tříkrálová koleda patří 
mezi nejznámější, vždyť kdo by neznal: 
„My Tři králové jdeme k vám, štěstí, 
zdraví vinšujem vám...“. Vánoční období 
nazývané také jako vánoční okruh se 
uzavřelo hned první následující neděli 
po svátku Tří králů. 

CChomutovské VánoceChomutovské Vánoce

D kujeme v
šem partner m za podporu
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Příští číslo CHN vyjdePříští číslo CHN vyjde

7. ledna 20097. ledna 2009
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Přejeme Přejeme 

veselé Vánoce, veselé Vánoce, 

hodně zdraví, štěstí, hodně zdraví, štěstí, 

lásky a pohodylásky a pohody

 po celý rok 2009. po celý rok 2009.

PF 2009PF 2009


