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do 23. 12.
Chomutovské Vánoce – 
vánoční trhy s programem 
na náměstí 1. máje

24. 12.
živý betlém  
na náměstí 1. máje  
od 11 do 15 hodin

27. 12.
uzavření magistrátu

31. 12.
splatnost poplatku za odpady

5. 1.
konec vánočních prázdnin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Kerry je zhruba tříletá kříženka 
německého ovčáka. Má hygie
nické návyky, je miloučká, maz
livá, miluje děti. Vhodná pouze do 
bytu, protože by mohla utíkat. 

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

 téma
 4 NáMěSTí OVládl  

dUCH VáNOC
První adventní neděli přišly ti
síce lidí na chomutovské ná
městí, aby byly u zahájení Cho
mutovských Vánoc. Rozsvítil se 
stromeček a vše korunoval oče
kávaný ohňostroj. 

 aktuality
 6 MěSTO dOplaTí 

ObčaNůM VYšší CeNU 
Odpadů
Odpady za stejnou částku. To je 
vzkaz radnice Chomutovanům, 
a to i přesto, že se cena za 
ukládání a svoz odpadu zvýšila.

 aktuality
 7 TeCHNICKÉ SlUžbY přeS 

VáNOCe pOSílí SVOZ 
Odpadů
Technické služby připravily 
na období vánočních svátků 
mimořádné svozy odpadů z 
chomutovských ulic.

 rozhovor
 8 šTědrý deN V úTerý 

ZNaMeNá HOjNOST 
VíNa a ObIlí
O tom, jak prožívali Vánoce 
naši předkové, jsme si povídali 
s historičkou Oblastního 
muzea v Chomutově 
Markétou Prontekerovou.

 kultura
 9 CHlapCůV ObráZKOVý 

deNíK NáM OdHalUje 
SVěT beZ ZVUKů
Netradiční výstavu Můj svět, 
která zdobí výstavní síň 
knihovny, připravila ZŠ Školní 
ve spolupráci s SKKS.

 sport
 10 UMělOU TráVU 

pOKřTIlI TUrNajeM 
NejMeNší Z FC 
CHOMUTOV
Po dlouhé době se 
fotbalisté mohou těšit na 
zimu, neboť tentokrát už 
budou trénovat na umělém 
trávníku nedaleko hlavního 
fotbalového stadionu.

 fotostrana
 15 adVeNT V ZOOparKU 

je OpěT bOHaTý
Adventní neděle ve Staré 
Vsi Podkrušnohorského 
zooparku jsou ve znamení 
českých tradic, přírodních 
materiálů i dobrých skutků.

Milí čtenáři ChoMutovsKýCh novin 
a občané ChoMutova. 
V závěru roku, kdy každý bilancuje, chci vám všem poděkovat 
a popřát. Zvláště pak těm, kteří výborně reprezentovali naše město 
za jeho hranicemi nebo svojí činností přispěli k jeho rozvoji. 
Užijte si se svými blízkými klidný adventní čas i vánoční svátky. 
Do nového roku vám pak přeji úsměvy, pohodu a samé úspěchy, 
které vás budou těšit. 
Jan Mareš, primátor města
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Přišly tisíce lidí, chomutovské náměstí se ponořilo do tmy, jen dětem zářily oči v očekávání začátku 
Chomutovských Vánoc. Všechno vypuklo v neděli 1. prosince, kdy se rozsvítil vánoční strom, první svíčka 
na adventním věnci a výzdoba v celém městě. 

Odpočítávání se s primátorem 
města Janem Marešem zhostily děti 
z mateřských škol. A pak už rozzá-
řil setmělou oblohu krásný barevný 
ohňostroj s hudebním doprovodem. 
Začaly Chomutovské Vánoce, které 
každý den nabízejí originální a pes-
trý program. „Přijďte za krásnou ad-
ventní náladou a atmosférou na ná-

městí, Chomutovské Vánoce jsou tu 
pro vás,“ zve primátor Jan Mareš. 

První adventní neděle
Hned první den zahájilo vánoční 

zpívání a zábavný program pro děti. 
Poté mohli dospělí Cho mu to va né 
ochutnat vánoční speciální polo tma vý 
ležák, kterým občanský pivovar ob-

novil pivovarnickou tradici ve městě. 
Večer první adventní neděle patřil 
v kostele svatého Ignáce koncertu 
Žen skému pěveckému sboru Jirkov. 

Každý všední den
Na začátku nového týdne vtrhly 

na náměstí děti z mateřských školek, 
aby si ozdobily mezi stánky malé vá-

noční stromečky. K tomu si rovnou 
zazpívaly vánoční písničky. Každý 
den si pak na pódiu předávaly šta-
fetu vystoupení děti i dospělí ze škol, 
klubů a spolků. Znělo tu bubnování, 
zpívání, muzicírování. Někteří se pus-
tili do tančení, divadelnictví, nebo 
spojili různé žánry. Všichni vystupu-
jící měli s sebou početné fankluby, 
a tak bylo na náměstí pořád rušno.

druhý advent
Adventní víkend s Pepou Štros

sem přinesl kromě prezentace his-
to rických řemesel i pohádku Čert 
a Káča s Evou Hruškovou a Janem 
Přeučilem. Za dětmi přijeli také Jů 
a Hele, Šmoulování, nebo pohádka 
Dopis Ježíškovi. Velcí se zase poba-
vili s Josefem Aloisem Náhlovským 
a Josefem Mladým, k poslechu za-
hrál písničkář Pepa Štross, dechov ka 
i Lunetic.

třetí advent
Třetí advent s Alešem Lehkým 

se opět nesl v duchu pohádek, 

Náměstí ovládl  
duch Vánoc

jen ten sníh zatím chybí...
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klau nů, ale i folkloru, country, big 
bandu a folku. Ani nevánoční po-
časí neodradilo návštěvníky trhů 
od zastavení se v předvánočním 
čase k poklábosení se svými blíz-
kými a známými a k načerpání vá-
noční atmosféry. O tu se starají ne-
jen trhy s programem, ale i vý-
zdoba náměstí, ozdobené vánoční 
stromky, adventní věnec nebo 
ohrádka se zvířátky ze zooparku. 
K tomu pošťák Ježíškovy pošty 
celé dny razítkuje přání a pohled-
nice, co chvíli vyzvání zvonička 
štěstí a každé odpoledne vyjíždí 
Lokálka Amálka na svoji okružní 
cestu. Ale Chomutovské Vánoce 
nejen hladí duši, těší zrak a sluch, 
ale rozmazlují i chutě návštěvníků. 
Svařák, medovina, trdelník, štrúdl 
nebo annaberský bratvurst u roz-
svícených dřevěných stánků chut-
nají tak nějak lépe, vánočněji…

na Co ještě Přijít?
Chomutovské Vánoce s trhy 

potrvají až do 23. prosince. Každý 
všední den s programem od 16 ho-
din, o adventním víkendu s Rad
kem Jirglem už dokonce od 10 ho-

din. Kdo si udělá čas a přijde, 
může si projít i blízké výstavy na 
radnici a v muzeu, SKKS zase 
láká do podzemí Špejcharu na čer-
tovské sklepy. Každou neděli se 
od 17 na hodinu otevře městská 
věž, odkud je možné si vánoční 
světélka prohlédnout z ptačí per-
spektivy. Po rozsvícení svíčky na 
adventním věnci se v kostele sva-
tého Ignáce uskuteční i čtvrtý ad-
ventní koncert, na němž vystoupí 
Loutna česká s hostem Simonou 
Stašovou. 

štědrý den
Již se stává tradicí, že na Ště

drý den chomutovské náměstí pa-
tří živému betlému Jaroslava Stej
ného. Také tentokrát zde od 11 do 
15 hodin početná skupina herců 
sehra je známou scénku na ro zení 
Je žíš ka s posly nesoucími dárky. 
Zpěvem je doprovodí Zámecký 
sextet. Vy vr cho lením je pak půl-
noční Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby v provedení pěveckých 
sborů s Komorním orchestrem 
města Cho mu tova v kostele sva-
tého Ignáce.

Vánoční speciál se u Chomutovanů 
těší nečekané přízni 

Od začátku adventních trhů mohou 
jejich návštěvníci ochutnat pivní spe-
ciál uvařený Prvním občanským pivo-
varem v Chomutově Karásek a Stülp
ner. „Je to polotmavý ležák plzeňského 
typu. Pivo toho druhu se označuje jako 
India Pale Ale a vyznačuje se vyšším 
obsahem sladu i chmele a tedy i alko-
holu,“ charakterizoval vánoční čtrnác-
tistupňový speciál Pavel Krýsl, před-
seda představenstva minipivovaru. 

Původně byl vánoční speciál ur-
čený k prodeji na vánočních trzích, 
ovšem nyní si jej milovníci piva mo-
hou dát i v teple pivotéky Království 

piva. „Po prvním týdnu se nám ozvaly 
dvě hospody, které už od nás odebraly 
první sudy,“ přisvědčil Krýsl a dodal, 
že jej zájem o první produkt minipi-
vovaru mile překvapil. „Během prv-
ního týdne jsme prodali tolik vánoč-
ního speciálu, kolik jsme očekávali, 
že bude vytočeno za celý měsíc,“ při-
znal předseda představenstva minipi-
vovaru a dodal, že na začátku příštího 
roku by měl pivovar uvést na trh svět-
lou jedenáctku, kterou by doplnily tři-
náctka a zřejmě i další pivo typu IPA. 
Celý rozhovor s Pavlem Krýslem na-
leznete na eChomutov.cz.
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Výtězné 
rodiny pojedou 

na dovolenou

Slavnostním losováním skončil 
třetí ročník Rodinného zápolení, tedy 
přátelského soupeření rodin v nejrůz-
nějších disciplínách. Zapojilo se do 
něho na čtyři sta rodin, přičemž třia-
třicet z nich se zúčastnilo všech šest-
nácti akcí a dvou bonusových aktivit. 
„Rodinné týmy s námi prošly spor-
tov ními i vědomostními soutěžemi. 
Nebály se vyjít na rozhlednu nebo 
zvládly cvičení se Sokolem. Tvořily 
loutky, rodokmeny či se bavily při 
koncertech a zábavních akcích,“ při-
pomněl náplň jednotlivých soutěží pri-
mátor Jan Mareš. Rodinné týmy mu-
sely nasbírat nejméně deset známek 
na hrací kartu, aby mohly bojovat 
o hlav ní ceny. Na ná moř nic kém bále, 
na němž se závěrečné losování usku-
tečnilo, se sešlo 106 rodin. Porota zde 

vyhodnotila také celoroční úkol, kte-
rým bylo vytvoření rodinné kuchařky. 
„Hodnotili jsme tři nejkrásnější a tři 
nejoriginálnější kuchařky,“ podotkla 
organizátorka Rodinného zápolení 
Marie Heřmanová.

Po vystoupení hudební skupiny 
Úlet a tanečníků ze Stardance přišlo 
na řadu samotné losování. „Rodinné 
zápolení nabízí rodinám aktivní od-
počinek a zároveň možnost společně 
stráveného času. V tomto duchu se 
nesou také hlavní ceny, tedy zájezdy 
podle vlastního výběru,“ uvedl primá-
tor. Cenu ve formě poukazu na zájezd 
v hodnotě 30, 20 a 10 tisíc korun zís-
kaly rodiny Kubrichtova, Kudličova 
a Chroustova.

Čtvrtý ročník rodinné ho klání za-
čne 18. ledna příštího roku. 

KráTCe
Po vánoCíCh bude 
Magistrát uzavřen
V pátek 27. prosince, kdy není 
úřední den, budou všechny bu
dovy magistrátu uzavřeny. Lidé 
mohou na úřad přijít v pondělí 
30. prosince. 

zooParK o svátCíCh 
nezavírá
Na Štědrý den a na Silvestra 
mohou lidé navštívit Podkruš
nohorský zoopark mezi 9 a 12 
hodinou. Na Boží hod, na Ště
pána i Nový rok zůstává oteví
rací doba nezměněna.

zloděje dřeva 
Chytí Pasti
Kvůli nárůstu krádeží palivového 
dřeva přímo ze skládek v lese, zří
dily městské lesy dvě fotopasti, 
které zachytí jednání zlodějů. 

do divadla 
na sněhuláKy
Na představení Vánoce tří sněhu
láků se do mosteckého divadla 
Rozmanitostí jeli podívat obyva
telé Domova pro osoby se zdra
votním postižením z Písečné.

Předvánoční 
KonCert bratrů 
ebenovýCh
Skupina Bratři Ebenové, která 
svým nezaměnitelným stylem 
obohatila český folk, vystoupí 
v městském divadle ve středu 
18. prosince v 19 hodin. 

vánoční šuPina 
ve vodě
V sobotu 21. prosince se od 10 
do 12 hodin uskuteční v Aqua
světě Vánoční šupina, tedy zá
bavní akce pro celou rodinu. 

Město doplatí občanům 
vyšší cenu odpadů

Odpady za stejnou částku. To je 
vzkaz radnice Chomutovanům, a to 
i přesto, že se cena za ukládání a svoz 
odpadu zvýšila. „Občané zaplatí opět 
jen 456 korun. Necelou stokorunu, 
o kterou se zvedly náklady, město 
za občany uhradí,“ řekl primátor 
Jan Mareš. Radnice odpady zlevnila 
již v tomto roce z 696 na 456, tedy 

o 240 ko run. Příští rok tedy obyvate-
lům s náklady na svoz odpadu ještě 
více pomáhá, dohromady nyní za kaž-
dého jedince zaplatí již 338 korun. 

„S touto výraznou pomocí z roz-
počtu města znovu na obyvatele ape-
lujeme, aby nám pomohli tříděním 
odpadů a správnou likvidací se snižo-
váním nákladů, což se může promít-

nout do výše poplatku,“ doplnil pri-
mátor Mareš. Správné třídění celý 
systém zlevňuje. Kromě sběrných ná-
dob na papír, plast a sklo je v Cho mu
to vě osm kontejnerů na drobný elek-
tro odpad. Větší zařízení, jako jsou 
televize, počítače, ale i třeba staré 
gauče, nepatří vedle popelnic, ale do 
sběrného dvora. 

Na opilce a vandaly volejte 
strážníky, nabádá náměstek řehák

S každým vandalem nebo opil-
cem, který dělá nepořádek, si po-
radí městští policisté. Lidé by je 
proto měli volat pokaždé, když ne-
přizpůsobiví lidé ruší noční klid, ničí 
cizí majetek nebo znečišťují ulice. 
„Těmto nepříjemným situacím neu-
míme jinak zabránit než prostřednic-
tvím strážníků. Ti ale nemohou být 
všude, proto se lidé nesmí bát přivo-
lat je, aby vše vyřešili,“ uvedl náměs-
tek primátora Jan Řehák na setkání 
občanů s vedením města, které se ko-
nalo na sídlišti Zahradní.  

Opilce s lahví alkoholu v ruce 
je podle obyvatel často vidět na 
Písečné. „Když jim něco řekneme, 
tak nám na dá vají. V létě je to denně,“ 
stěžovala si obyvatelka uvedeného 
sídliště. Náměstek připomněl, že 
proti vyvrhelům městská policie zří-
dila zásahové skupiny, které jsou 
zbaveny admini stra tivy a pouze zasa-
hují proti vandalům, zlodějům a na-

rušitelům nočního klidu.  
Nevzhledné prostředí s nepo-

řádkem je kvůli nepřizpůsobivým 
i u střediska KASS. Jeho okolí město 
v příštím roce obnoví a upraví. Jak 
dlouho prostředí vydrží pěkné, záleží 
zas pouze na obyvatelích samotných. 

„Neumíme ovlivnit neukázněné cho-
vání lidí, kteří ničí vše kolem sebe. 
Jedinou možností je právě postih ze 
strany městské policie, proto je nutné 
strážníkům zavolat na bezplatnou 
linku 156, pokud uvidíte nekalé cho-
vání vandalů,“ uzavřel Jan Řehák.  
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V dražbě se prodaly 
herní konzole i tiskárny

Opravy v Kostnické 
a Mostecké končí

Technické služby přes Vánoce 
posílí svoz odpadů

Dražba zabavených věcí a ne-
potřebné kancelářské techniky na 
chomutovském magistrátu vynesla 
42 200 korun. Přišlo se podívat 80 
lidí, z nichž 35 se k dražbě regis-
trovalo. „Prodala se více než polo-
vina zabavených předmětů z exe-
kucí a vyřazené tiskárny a kopírky. 
Většinu získali dražitelé za vyvo-
lávací ceny, souboje byly o repro-
duktory, herní konzole a počíta-
čo vé hry,“ uvedl ekonom města Jan 
Mareš. V nedobrovolné dražbě na-
bízel magistrát 94 zabavených věcí, 
z nichž se prodalo 57. V dobro-
volné dražbě pak bylo 49 kusů kan-
celářské techniky, nové majitele 

jich získalo 20. Zájem nakupujících 
se od dříve oblíbené elektroniky 
přesouvá k novým typům televizí, 

počítačům, hrám, ale i k praktickým 
věcem jako je nářadí nebo sběratel-
ské předměty.

Řidiči budou moci opět projíž-
dět Mosteckou a Kostnickou ulicí. 
V těchto dnech totiž pracovníci sta-
vební firmy dokončují instalaci do-
pravního značení, ihned poté budou 
úseky otevřené. „Povrch komuni-
kací v těchto dvou ulicích byl značně 
poškozený, proto byla rekonstrukce 
nutná. Zároveň bylo vyměněno i po-
trubí vedoucí pod silnicemi,“ uvedl 

primátor města Jan Mareš. 
Opravy v Mostecké a Kostnické 

ulici začaly v létě. Vodohospodáři 
v Mostecké nejprve vyměnili řad a ka-
nalizaci. V říjnu pak město kompletně 
zrekonstruovalo povrch vozovky a na 
původních místech vybudovalo bez-
pečnější přechody s ostrůvky a osvět-
lením. Vše stálo 3,6 milionu korun.

V Kostnické ulici do oprav za-

sáhli kromě vodohospodářů také ply-
naři, kteří vyměnili plynové potrubí. 
Poté město opravilo chodníky, po-
vrch silnice a vytvořilo záliv pro au-
tobusovou zastávku s osvětlením. 
Rekonstrukce přišla na 4 miliony ko-
run. „Veškeré stavební úpravy jsme 
dokončili dří ve, než vypršel termín. 
V případě Kostnické ulice dokonce 
o více než měsíc,“ doplnil primátor.   

Technické služby připravily na 
období vánočních svátků mimo-
řádné svozy odpadů. V tomto ob-
dobí lidé častěji vyhazují komu-
nální odpad při úklidu, po rozbalení 
dárků a poté i při likvidaci vánoční 
výzdoby. „Aby nebyly ulice plné 
krabic a papíru, je zapotřebí posí-
lit svozy. Do ulic budou přistaveny 
také velkoobjemové kontejnery na 
vánoční stromky,“ uvedl náměstek 
primátora Martin Klouda. 

Na Štědrý den a dva svátky bu-
dou svozové vozy vyjíždět podle 
celoročních harmonogramů, navíc 
ale přibudou další svozy. „V proble-
matických oblastech navýšíme svoz 
směsného komunálního odpadu, pa-

píru i plastů,“ uvedl provoznětech-
nický náměstek Technických služeb 
města Chomutova Miroslav Šulta. 
Jediným dnem, kdy svozové vozy 
nevyjedou, je první den roku 2014. 

Od pondělí 23. prosince při-
staví technické služby velkoob-
jemové kontejnery na pevná sta-
noviště v ulicích Bě lo hor ská, 
M. Pujmanové, Bře ze nec ká, 
Kamenný Vrch a Skal ková. Tyto 
lokality obslouží jedno vozidlo. 
Velkoobjemové kontejnery určené 
na vánoční stromky budou přista-
vené na všech čtrnácti pevných sta-
novištích od čtvrtka 2. ledna do 
pátku 10. ledna. „Výjimkou bude 
kontejner v Nových Spořicích. Ten 

nebude stát na pevném stanovišti, 
ale na parkovišti mezi panelovými 
domy,“ doplnil Šulta. 

Svozy o Vánocích často kom-
plikují nezodpovědní řidiči, kteří 
špatně zaparkují a tím brání v pří-
jezdu vozů ke kontejnerům. V ně-
kterých případech je nemožné se 
ke kontejneru dostat. Odpad, který 
se pak do nádob nevejde, znečiš-
ťuje okolí. Jedná se hlavně o ulice 
Kamenný Vrch, Kyjická, Kun dra
tická, Dřínovská a M. Kopeckého. 
Technické služby budou spolupra-
covat s městskou policií, aby udr-
žely vozovky průjezdné.

Harmonogram svozu odpadu na-
jdete na straně 14.

Chomutovské 
noviny jsou 
značkou

Chomutovské noviny jako měst-
ské periodikum s dlouholetou tra-
di cí jsou zapsány v rejstří ku. „K zís-
kání ochranné známky také přispělo 
ocenění novin jako nejlepšího měst-
ského zpravodaje. Registrace názvu 
brání jeho případnému zneužití.“ 
řekla tisková mluvčí Šárka Schö
no vá. Noviny vycházejí od roku 
1999 nepřetržitě. Cenu pro nejlepší 
městský zpravodaj získaly z konku-
rence 231 titulů.  

prodejci 
alkoholu musí 
mít koncesi

Majitelé drobných obchůdků, 
restaurací, kaváren, ale i heren, kde 
se prodávají lihoviny, potřebují 
koncesi. „V polovině října nabyla 
účinnosti novela živnostenského zá-
ko na, která prodej kvasného lihu, 
konzum ního lihu a lihovin zařa-
dila mezi koncesované živnosti,“ 
řekl vedoucí odboru obecní živnos-
tenský úřad, stavební úřad a životní 
prostředí Vladimír Dědeček. 

Podle přechodných ustanovení 
této novely musí podnikatelé pouze 
podat žádost o koncesi pro prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin, a to ve lhůtě 6 měsíců 
ode dne její účinnosti, tedy do po-
lovi ny dubna 2014. „K získání kon-
cese v tomto částečném rozsahu 
není třeba splnit žádné kvalifikační 
předpoklady. Nová úprava se vzta-
huje na všechny podnikatele, kteří 
se zabývají distribucí kvasného 
lihu, konzumního lihu nebo liho-
vin a prodejem těchto produktů jak 
podnikatelům, tak i konečným spo-
třebitelům,“ doplňuje Dědeček. 

Kromě prodejců lihovin v ob-
chodě se nová úprava vztahuje také 
na podnikatele, kteří lihoviny podá-
vají v restauračních zařízeních, pří-
padně i v dopravních prostředcích. 
Podání žádosti o koncesi v tomto 
případě nepodléhá žádnému správ-
nímu poplatku.
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Začněme hlavními rozdíly. Jak se 
liší dnešní pojetí vánočních svátků 
od přístupu našich předků? 

V minulosti byly Vánoce přede-
vším křesťanským svátkem. Zatímco 
nyní se děti těší na dárky, dříve byly 
Vánoce především o duchovním na-
plnění. Adventní čas, který je v sou-
časnosti ve znamení spěchu a shánění 
dárků, byl dříve obdobím duchovních 
příprav na příchod Ježíše. Rodina se 
v tu chvíli věnovala rozjímání. Tě žiš
těm svátků byl Boží hod, který před-
stavoval oslavu narození Páně s hoj-
ností jídla a pití. Drobné dárky se dá-
valy na Mikuláše. 
Jak se lišila slavnostní štědrove-
černí tabule od té současné? 

Ryba, jež byla chápána jako postní 
jídlo, se objevila na štědrovečerním 
stole během 18. století. Ovšem kapr 
byl hodně nákladnou záležitostí, a tak 
se stal běžným štědrovečerním jíd-
lem teprve v polovině 19. století, kdy 
byl již cenově dostupnější. Zvyk veče-
řet bramborový salát k nám přišel nej-
spíše z Ruska, a to až během 2. svě-
tové války. 
Naše tradiční jídlo je tedy poměrně 
mladým zvykem. Co na stole na-
šich předků nesmělo chybět? 

Velmi typickým štědrovečerním 
jídlem je po dlouhá staletí vánočka. 
Ještě v 16. století ji směli připravo-
vat jen pekaři. A i poté, co se začala 
připravovat doma, byla hospodyně 
při její přípravě svázána řadou ritu-
álů. Musela mít bílou zástěru a během 
příprav nesměla mluvit. Navíc je to 
velmi symbolické pečivo, neboť jeho 
čtyři dolní prameny zastupují čtyři 
živly, tři prameny ve střední vrstvě za-
stupují rozum, vůli a cit a horní dva 

spojují vědění a lásku. Není divu, že 
se v minulosti podle toho, jak se vá-
nočka povedla, určovala budoucnost. 
Vánoce jsou obecně spjaty s řadou 
pověr a zvyků… 

Pověry a zvyky často pocházejí 
ještě z doby pohanské oslavy sluno-
vratu. Například držení půstu a ná-

sledné spatření zlatého prasátka odka-
zuje k praseti jako pohanskému sym-
bolu slunce. Proto se na Boží hod 
pe klo sele, neboť lidé věřili, že v jeho 
mase je uložena síla slunce. Dalšími 
hodně známými rituály, které se i dnes 
objevují, jsou pouštění lodiček, krá-
jení jablíček nebo třeba lití olova. To 
během dvou světových válek takřka 
vymýtil nedostatek materiálu, ale 
nyní zvyk znovu získává na oblibě. 
Děv čata v minulosti házela střevíce, 
jestli zůstanou příští rok doma, nebo 
se vyvdají. 
Hodně daných pověr je spojeno 
se čtením budoucnosti… 

Před lidmi byla ještě dlouhá a 
těžká zima, a tak se do těchto pověr 
vtělila naděje, že vše ve zdraví pře-
konají a bude lépe. Byl to pro ně ur-
čitý záchytný bod, k němuž se mohli 
upínat. 
Jsou ještě nějaké další pověry? 

Existuje celý seznam věcí, které 
se nesmí dělat o Vánocích. Například 
na Štědrý den se nesmí prát, neboť to 
nese neštěstí do domu. Psát milému 
o Štědrém večeru zase může způso-
bit rozchod. Před půlnoční mší se zase 

nesmělo šít a plést, neboť by výrobky 
požraly myši. Naopak vystřelit v noci 
na Boží hod proti Měsíci přinášelo 
štěstí a čerstvě upečený chléb nebo 
snesená vejce o Boží hod byla kou-
zelná. A to, že je Štědrý den v úterý, 
by mělo v příštím roce přinést hojnost 
vína a obilí, tedy pití a jídla. 

Najdeme nějaký vánoční zvyk ty-
pický pro Krušné hory? 

Významnou část obyvatelstva zde 
v minulosti tvořili horníci a oni do vá-
nočních svátků přinesli fascinaci svět-
lem. Pro ně světlo znamenalo život i 
naději. Stále je to patrné v německé 
části Krušných hor, kde jsou světýlka 
prakticky všude. Náš region tuto tra-
dici opustil na základě vystěhování 
původního obyvatelstva. 
Převzali jsme ještě nějaké tradice 
z německé strany? 

Ano, například zdobení vánoč-
ního stromečku. V Čechách se stro-
mečky začaly doma zdobit během 
19. století a obliba tohoto zvyku do-
konce dala vzniknout svébytné vý-
robě nejrůznějších dekorací. První 
venkovní vánoční stromeček v Če
chách nazdobil v Brně v roce 1924 
autor Lišky Bystroušky Rudolf 
Těs no  hlí dek, který u něj uspořádal 
sbírku na pomoc opuštěným dětem. 
Další dekorací, kterou jsme převzali 
z německé strany, je adventní věnec. 
Ten se ve větší míře do českých do-
mácností dostal prakticky až v pore-
volučním období.

Jaké další dekorace se tradičně 
pojí k Vánocům? 

Určitě jmelí, které se rovněž 
váže už k pohanským rituálům. Pro 
každou zemi je jeho symbolika od-
lišná, ale zůstává shodná podstata, 
že přináší štěstí a dobrou úrodu. 
Jmelí je spojeno také s křesťanskou 
mytologií. V minulosti prý bylo 
vzrostlým stromem, z něhož vyřezal 
Josef kolébku pro Ježíška. Poté jej 
porazili římští vojáci a vyrobili z něj 
kříž pro Ježíšovo ukřižování. Podle 
pověstí se strom natolik styděl za 
účast na smrti Ježíše, že seschl do 
drobného keříčku. To však z hle-
diska přírodních věd samozřejmě 
není pravda. 
Dalším typickým artefaktem spo-
jeným s Vánoci jsou betlémy… 

Tradice betlémů začíná ve 13. sto-
letí. Jejich prostřednictvím chtěl Fran
tišek z Assisi zpřístupnit nevzděla-
ným vrstvám akt narození Ježíška. 
Od něj tuto tradici převzali jezuité, 
kteří ji v 16. století přinesli do Čech. 
Zpočátku se betlémy vystavovaly 
v kostele. Tam byly až do chvíle, kdy 
je Josef II. zakázal. Ale obliba betlémů 
byla natolik silná, že si je lidé začali 
vyrábět a vystavovat doma. 
Vánoční čas zakončuje až svátek 
Tří králů. K čemu tento svátek 
odkazuje? 

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný 
Tří králů, je oslavou toho, že se Bůh 
zjevil na zemi jako člověk. Až do 
dnešních dnů přetrvává zvyk psát nad 
dveře K+M+B, což znamená „Kristus 
ať obydlí požehná.“ Tři králové byli 
velcí učenci, kteří vyčetli příchod vel-
kého Krále. Zajímavé je, že nakonec 
dorazili se zpožděním.

Čas vánoční je spojen s mnoha pověrami i tradičními zvyky, ke kterým se současná společnost 
postupně vrací. O tom, jak prožívali Vánoce naši předkové, jsme si povídali s historičkou Oblastního 
muzea v Chomutově Markétou Prontekerovou.

kapr byl hodně nákladnou záležitostí, 
a tak se stal běžným štědrovečerním 
jídlem teprve v polovině 19. století.

Markéta prontekerová:

štědrý den v úterý 
znamená hojnost 
vína a obilí
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album slavil svátky country a blugrassem

jaké byly Vánoce na zámku a na návsi?

Osmnáctým rokem mohli Cho
mu to va né oslavit příchod vánočních 
svátků s country a blugrassovou hud-
bou skupiny Album. „V Cho mu to vě 
moc nehrajeme, protože přes rok jez-
díme po celé republice. Proto jsme 
chtěli připravit alespoň jednou za rok 
něco pro naše domácí fanoušky a vy-
užili jsme k tomu volnější vánoční 
čas,“ popisuje začátek tradice Petr 
Gärtner, kapelník skupiny Album, jež 
s vánočními country bály začínala 

v Kulturním domě Zahradní. Teprve 
před třemi roky přesídlili její muzi-
kanti do Kulisárny. 

Už tradičně vystupuje na vánoč-
ním koncertě také nějaký host. Letos 
to byla chomutovská kapela Arcus. 
„Letos jsme poprvé pozvali hosta 
z úplně jiného žánru. Ovšem kapela 
Arcus jsou naši kamarádi, kteří také 
má lok dy vystupují před domácím pub-
likem,“ vysvětluje výběr Gärtner a při
po míná, že obvykle spolu obě sku-

piny vystupují v rámci letní Asession. 
Letos však skupina Arcus v Cho mu
to vě zahrát nemohla. „Tak jsme si to 
takhle vynahradili,“ směje se kapelník 
skupiny Album, kterou během kon-
cer tů rovněž doprovází do má cí ta neč ní 
skupina Medovina. „Letos zde vystou-
pili i naši kamarádi z Liberce Devil's 
dream, kteří zde převedli step, tak-
zvaný clogging,“ dodává Gärtner. 

A protože to byl vánoční coun-
try bál, nesměly chybět ani koledy. 

„Každý rok máme připraven jeden 
blok nejznámějších koled upravených 
do jiných aranží,“ potvrdil Gärtner, 
jenž už několik let vystupuje se skupi-
nou Album také na vánočních trzích. 
„Tam hrajeme jen blok koled a občas, 
pokud přijde někdo známý, tak také 
nějakou naši píseň, abychom předsta-
vili vlastní tvorbu,“ vysvětlil kapelník 
skupiny a dodal, že se před každým 
domácím koncertem těší na to, až se 
uvidí se svými přáteli. 

Tradiční vánoční výstavu otevřelo 
Oblastní muzeum v Cho mu to vě. Ten
tokrát ji věnuje Vánocům, jak je proží-
vali lidé na návsi i na zámku. „Snažili 

jsme se využít také stálého vybavení 
výstavní místnosti, které připomíná 
vybavení zámeckých interiérů,“ řekla 
kurátorka výstavy Miroslava Brůnová, 

jež se musela vypořádat s přesunutím 
výstavy z tradičních prostor na radnici 
do Domu Jiřího Popela. 

I když výstava využívá nábytek 
ze zámku, první inspirace k ní začala 
na návsi. Lépe řečeno na pohyblivém 
řezbářském díle zobrazujícím náves 
od chomutovského betlémáře Jiřího 
Tlouště. „Chtěl jsem ukázat běžný ži-
vot uprostřed návsi,“ prozradil Jiří 
Tloušť, který podruhé přispěl do mu-
zejní vánoční výstavy. Jeho výtvor 
zaujal pracovníky muzea natolik, že 
letošní výstavu věnoval svátkům na 
návsi i zámku. 

Návštěvníci výstavy si proto mo-
hou prohlédnout nejen řadu betlémů, 
jež muzeu zapůjčili například Alena 
Kartáková a Václav Nekola, ale také 

takzvané kouřníky či louskáčky ty-
pické pro německou stranu Krušných 
hor. „Tam jsou Vánoce svátky světla, 
proto jsme se snažili, aby i naše vý-
stava byla prosvětlená,“ vysvětlila 
Miroslava Brůnová a dodala, že vá-
noční výstava připomíná krušnohor-
ská řemesla v podobě krajkářky, hor-
níka a řezbáře. Komu by se přes ná-
vštěvu výstavy nedostávalo vánoč-
ního ducha, může navštívit Fialův po-
hyblivý betlém umístěný v muzejních 
prostorách radnice. 

Slavnostní vernisáž v kostele svaté 
Kateřiny doprovodila zpěvem Loutna 
česká. Zahájila tak seriál koncertů 
v prostorách kostela, který uzavře 
21. prosince v 10 hodin vystoupení 
sboru Happy Smile.

Chlapcův obrázkový deník 
nám odhaluje svět bez zvuků 

Netradiční výstavu Můj svět, 
která zdobí výstavní síň knihovny, 
připravila ZŠ Školní ve spolupráci 
s SKKS. Výstava je složena z vý-
tvorů žáka páté třídy Petra Erdélyiho, 
jenž trpí těžkou sluchovou vadou 
kombinovanou s dysfázií. „Pro Péťu 
je proto velice obtížné rozumět řeči 
a významům slov a komunikovat 
své pocity a zážitky,“ vysvětlila jeho 
třídní učitelka Věra Wein holdová, 
v čem spočívá Péťův handicap. 

Vystavené obrázky jsou součástí 
Péťova prožitkového deníku, který si 
ve škole vede. „Po čase jsme zjistili, 
že je velká škoda, kdyby se obrázky 
měly jen někam zakládat. Proto jsme 
se rozhodli uspořádat výstavu a SKKS 
nám vyšlo vstříc,“ dodala učitelka 
Weinholdová. Podle Dagmar Na ho

dilové, Petrovy asistentky, prožitkový 
deník pomáhá Péťovi nejen uchovat si 
vzpomínky na nějaké hezké zážitky, 
ale také komunikovat s ostatními. 
„Obrázky nám usnadňují vzájemnou 
komunikaci, ale také mi pomáhají, 
když chci Péťovi něco vysvětlit,“ po-
tvrdila Dagmar Na ho dilová a dodává, 
že s Péťou užívají ke komunikaci také 
piktogramy, jež jsou pro lidi s dysfázií 
srozumitelnější než slova. 

Výstava je pro návštěvníky kni
hov ny jedinečnou možností nahléd-
nout do Péťova světa vystavěného 
v tichu, který je plný dokonale vy-
kreslených podrobností. „Hodně sle-
duje detaily a všímá si i změn, které 
jsou pro ostatní nepostřehnutelné 
nebo jim nevěnují pozornost. Je to 
chlapec, který je nezkažený a pozi-

tivní, stejně jako jeho obrázky,“ po-
psala Nahodilová a připomněla, že 
Péťův svět se od našeho zas tolik ne-
liší. „Žije běžný život, ale je uzavřen 

do svého tichého světa, který má tro-
chu jiná pravidla,“ uzavřela asis-
tentka, která s Péťou tráví ve škole 
každý den. 
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beseda s legendou 
Děti ze čtyř chomutovských škol 
besedovaly s hokejovou legen
dou Gustavem Bubníkem. Ještě 
před tím zhlédly dokument Posta
vení mimo hru o komunistickém 
stíhání hokejových reprezentantů. 

Florbalisté stále drží 
druhé Místo
Kouzlo chomutovských florba
lis tů sice na severu republiky 
skončilo, ale přes prohry s Li
bercem a Jabloncem n. N. drží 
FbC 98 Chomutov druhé místo. 

vyzKoušeli si házenou 
Žáci vybraných základních škol 
si mohli na speciálním turnaji vy
zkoušet mezinárodní házenou. 
Společnost jim dělali i mladší ko
legové z mateřinek, kteří se rov
něž přišli na turnaj bavit sportem. 

beavers učí bee ball 
Softbalisté Beavers uspořádali 
pro prvňáky a druháky cho mu
tov ských základních škol tur
naj v bee ballu, který je velmi 
zjedno du še nou formou jejich 
sportu. Z pěti týmů byl nejlepší 
ten ze ZŠ Hornická.

KráTCe

Umělou trávu pokřtili turnajem 
nejmenší z FC Chomutov 

Chomutovští juniorští vzpěrači 
jsou čtvrtí nejlepší v republice

Fotbalisté v Cho mutově se po 
dlouhé době mohou těšit na zimu, 
neboť tentokrát už budou v tomto 
období trénovat na umělém tráv-
níku nedaleko hlavního fotbalového 

stadionu. „Trávník je určen přede-
vším pro trénování dětí a mládeže, 
které zůstávají pro rozvoj našeho 
klubu prioritou, ale samozřejmě se 
zde objeví i dospělí hráči,“ řekl při 

slavnostním otevření předseda FC 
Chomutov Jaroslav Krákora. 

Proto hřiště symbolicky otevřel 
souboj těch nejmenších fotbalistů FC 
Chomutov, kteří začali s fotbalem 
teprve nedávno. „Jsou to děti z mi-
niškoličky, takže toto je vlastně je-
jich první zápas, a tak doufám, že si 
jej naplno užijí,“ potvrdil sportovní 
sekretář klubu Radek Zaťko, který 
do slavnostního otevření hřiště za-
pojil i ostatní hráče A týmu. Hned 
čtyři z nich se totiž na jedno dopo-
ledne změnili v trenéry a vedli své 
týmy z miniškoličky do prvního fot-
balového boje. Nikdo z malých fotba-
listů by asi nevěřil, že ještě před pár 
lety na stejném místě trénovali hráči 
FC Chomutov na škváře. „Trénoval 
jsem tady už s dorostem a následně 
i s áčkem, ale teď to už několik let le-
želo ladem,“ připomněl Zaťko. 

Aby se škvára proměnila v nové 
hřiště, bylo zapotřebí dát dohromady 
14,3 milionu korun. Na financování 
se podílelo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Se ve ro čes ké 
doly, Ústecký kraj a město Cho mu
tov. „Město Cho mu tov podporuje 
především mlá dež nický sport, a proto 
finanční podpora tohoto hřiště za-
pad la do naší koncepce,“ dodal pri-
mátor města Jan Mareš a připomněl, 
že Cho mu tov byl jedním z mála 
měst, které umělou trávu dosud po-
strádalo. 

Hřiště mohou využívat i další 
kluby a také široká veřejnost. „V are-
álu bude působit správce, který bude 
dohlížet na jeho chod. Prozatím před-
pokládáme, že by hřiště bylo otevřené 
od 9 do 20 hodin v závislosti na zá-
jmu veřejnosti,“ vysvětlil prezident 
FC Chomutov Jaroslav Holan. 

Přestože skončili těsně pod stupni 
vítězů, juniorští vzpěrači VTŽ Cho
mu tov se radují. V šestičlenné finá-
lové skupině nejvyšší juniorské sou-
těže obsadili čtvrté místo.

Zranění prstu do Boskovic ne-
pustilo Kryštofa Tomeczka, a tak ví-
těze české skupiny ve finálovém 
klání reprezentovali další dva čle-
nové sportovního centra mládeže 
Lukáš Kříž a Jakub Drnec a spolu 

s nimi i Michal Janoušek, Bronislav 
Zahradník, Ondřej Polák a starší žák 
Jan Ptáček. Čtvrté místo jim zajistil 
kolektivní výkon 1 197,7057 bodu. 
Nejvíce k němu podle očekávání při-
spěl Lukáš Kříž, který v trhu zvedl 
rovných 100 a v nadhozu 120 kilo-
gramů. Mistrem republiky se stalo 
družstvo Moravské Ostravy, stříbro 
vybojoval Havířov a bronz získaly 
Boskovice.

Konec roku judistům VTž 
zpříjemnily medaile i titul

Mladí chomutovští judisté sbí-
rali po celý rok body v pravidel-
ných soutěžích, aby se dostali na vr-
cholné akce sezony, tedy mistrovství 
dorostu a přebory starších a mlad-
ších žáků. Nakonec na nich reprezen-
tovalo oddíl juda TJ VTŽ Chomutov 
hned dvanáct závodníků. „Naším pri-
márním cílem je vyslat na tyto velké 
akce co nejvíce judistů. Ambice do 
nich vkládané se většinou odvíjejí od 
jejich postavení v průběžných tabul-
kách,“ řekl Bohuslav Stareček, trenér 

oddílu juda TJ VTŽ Chomutov. 
Nejlépe si načasoval formu Da

ni el Mertl, který při přeboru mlad-
ších žáků v Ostravě nenašel přemoži-
tele a zpět se vrací se zlatou medailí 
a titulem přeborníka ČR. „Je to pří-
jemné překvapení. Titul je vždy vý-
bornou motivací pro všechny z od-
dílu,“ dodal Stareček. Úspěch nej-
mladších zástupců oddílu TJ VTŽ 
Chomutov podtrhl bronzovým ko-
vem Matěj Černý. S medailí se z mis-
trovství dorostu v Jablonci nad Nisou 

vrátil také David Vopat, který získal 
bronz za třetí místo. Na bodovaných 
místech ve svých váhových katego-
riích pak skončili pátý Pavel Holý 
a sedmý Tomáš Petrlík. V Hranicích 
na přeboru staršího žactva nezvládl 
prodat druhé místo průběžných tabu-
lek Tomáš Holý. „Bohužel tíhu vr-
cholné akce neunesl a prohrál v prv-
ním kole,“ potvrdil Stareček. Na bo-
dovaných místech se tak mezi star-
šími žáky objevil za Chomutov jen 
Jan Kittler. 
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bydlel v luxusu, 
ale nePlatil
Kvůli problémovému hostu ho
telu v Revoluční ulici se tamní 
pracovníci obrátili na strážníky. 
Host totiž dlužil za ubytování 
několik tisíc korun. Vždy si našel 
výmluvu, proč nezaplatil. Stráž
níci muže převezli na služeb
nu policie. 

honičKa sKončila 
rozbitíM dveří
Zboží za 50 korun ukradl třiadva
ce tiletý mladík vietnamskému 
obchodníkovi na Bře ze nec ké. 
Pro dejce začal zloděje honit a do
stihl ho v Kyjické ulici. Tam se mezi 
nimi strhla šarvátka, která skončila 
rozbitím vchodových dveří. Stráž
níci předali případ policii. 

našli oběšeného 
Muže
V Šafaříkově ulici ve sklepě jed
noho domu našel tamní obyva
tel oběšeného muže. Strážníci na 
místě ověřili pravdivost oznáme
ní a poté přivolali policisty. Ná
sledně jim asistovali při zajišťová
ní místa činu. Jednalo se o pěta
dvacetiletého muže.

MěSTSKá pOlICIe

Inzerce

Zásahové skupiny už 
chytily osm pachatelů

Technické služby zvládly
první sníh i mráz

Déle než dva měsíce hlídají ulice 
v noci zásahové skupiny městské po-
licie. Speciálně proškolení strážníci 
mají na kontě již tisíce nejrůznějších 
kontrol a desítky zaznamenaných pře-
stupků a několik zadržených pacha-
telů trestných činů. „Práce zásahových 
skupin se nám osvědčila. Efektivně 
řeší problémy, které v noci bývají 
často vyhrocené kvůli alkoholu, zabra-
ňují také ničení majetku,“ uvedl velitel 
Městské policie Chomutov a náměs-
tek primátora Jan Řehák. 

Strážníci zařazení do zásahových 
skupin mají zvýšený výcvik aserti-
vity, fyzické zdatnosti a taktiky zá-
sahu. Od 1. října se jim povedlo chy-
tit osm pachatelů trestných činů, pět-

krát řešili narušení společného sou-
žití a téměř padesátkrát kontrolovali 
noční podniky. „Často docházelo k si-
tuacím, kdy si opilí či nepřizpůsobiví 
lidé ze zasahujících hlídek nic nedě-
lali, někdy se na ně dokonce pokusili 
zaútočit. Tomu právě vytrénované zá-
sahové skupiny učinily přítrž,“ řekl ře-
ditel strážníků Vít Šulc.

Skupina je oproštěna od nadby-
tečné administrativy. Úkoly vyžadu-
jící spíše administrativní úkony pře-
vzali na sebe strážníci z denních směn. 
„Hlídky zásahových skupin musí být 
převážně v terénu, takže jsme je zba-
vili některého papírování. Nyní jsou 
v ulicích v podstatě celou noc,“ do-
dal Řehák. 

Technické služby města Cho mu
tova zvládly první sníh i mráz bez 
komplikací. Sypače poprvé vyjely do 
ulic koncem listopadu. „Technické 
služby vyjíždějí hned, jakmile dojde 
k závadě ve sjízdnosti nebo schůd-
nosti komunikací. Zatím se vždy da-
řilo dodržet lhůty určené pro zmír-
nění závad,“ uvedl náměstek primá-
tora Martin Klouda. 

Poprvé letos sypače vyjížděly 
kvůli napadanému sněhu v nočních 
hodinách 24. listopadu. V dalších 
dnech se přidaly námrazy, hlavně 
v noci a k ránu. „Technika i pracov-
níci byli na zimu připraveni, první 
výjezdy jsme zvládli bez komplikací 
a veškeré úseky byly ošetřeny včas,“ 
uvedl Vladimír Hurník, vedoucí pro-
vozovny městských komunikací.

Pro údržbu chodníků je určeno 
šest multikár, pět z nich s čelní rad-
licí i sypačem, jedna bez sypače. 
O vozovky se postarají čtyři velké 
sypače. Boj se sněhem i námrazou 
letos dále povede šest traktorů se 

zadními závěsnými radlicemi a jeden 
s čelní šípovou radlicí, dále čtyři ma-
lotraktory s radlicemi. 

Technické služby mají pro letoš ní 
zimu k dispozici 980 tun soli, písek 
a drť nakupují podle potřeby. „Toto 
množství by mělo stačit i na dlou-
hou a náročnou zimu,“ doplnil ředitel 
Technických služeb města Cho mu
to va Zbyněk Koblížek. V případě ex-
trémních přívalů sněhu je organizace 
připravena využít služeb externích fi-
rem k odklízení sněhu hlavně z par-

kovišť. Tato služba loni zapotřebí ne-
byla a technické služby vše zvládly 
vlastními silami. Přitom evidovaly 
68 zásahových dní v zimním období. 
Při nich spotřebovaly 900 tun soli 
a 600 tun drtě.

Technické služby se v Cho mu
tově starají o sjízdnost sto dvaná
cti ki lo me trů silnic, zabezpečují 
schůdnost chodníků v celkové délce 
162 kilometrů a dále udržují měst-
ská schodiště, lávky, ostrůvky 
a přechody.

Chomutov a Kadaň Chomutov a Kadaň

KONTAKT
Oblastní ředitel
ing. Martina Weigendová
Email: martina.weigendova@mpss.cz
Tel.: 606 669 462

KONTAKT
Oblastní ředitel
ing. Martina Weigendová
Email: martina.weigendova@mpss.cz
Tel.: 606 669 462
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Umělci ze ZUš ukázali 
svou půlroční práci

noC strašidel ve šKole
Strašidelnou noc v družině zaži
ly děti ze ZŠ Kadaňská. Nejprve 
bojovaly s rytíři, následoval útok 
upírů a nálet šílených čarodějnic.

PohádKa nabádala 
K reCyKlaCi
O recyklaci odpadu se žáci ZŠ 
Hornická učili zábavnou formou. 
Přečetli si pohádku Jak šly mobil, 
tiskárna a žehlička do světa. Pak 
kreslili obrázky k tématu.

Poznali výuKu 
i Prostředí
Osmáci ZŠ Na Příkopech si při 
exkurzi prohlédli budovu střed
ní průmyslové školy, seznámili 
se s výukou a navštívili odborné 
laboratoře a dílny. 

obědy s výzdobou 
Chutnají víC
Vyzdobenou jídelnu mají strávníci 
ZŠ v ulici Akademika Heyrov ské
ho. Děti z družiny vyrobily papíro
vé nádobí, které zavěsily na zdi. 

CíleM výletu byla 
Morava
Gymnazisté navštívili morav
ské elektrárny. Prohlédli si na
příklad Dukovany, přečerpávací 
elektrárnu v Hrubém Jeseníku, 
ale i vilu Tugendhat v Brně.

KráTCe

domeček připravil vánoční výstavu na radnici

Ilustrátor časopisů rozesmál i poučil

děti se seznámily s odlišnostmi 
ostatních, snažily se je pochopit

Rytířský sál chomutovské rad-
nice zaplnily výrobky s vánoční 
tematikou, které vytvořily děti 

z kroužků Domu dětí a mládeže 
v Chomutově. Výstava není pouze 
o vánoční atmosféře, ale také o in-

spiraci. Expozice ukazuje návštěv-
níkům, že převážná část výzdoby 
může vzniknout z přírodních mate-
riálů. Krásné adventní věnce z kaš-
tanů a ořechů, zvony či sněhuláci 
upletení z pedigu nebo nádherný 
Santa Claus z kusů vrbové kůry. 
„To a mnoho dalšího vytvořily děti 
při kroužku keramiky, aranžování, 
pedigu či paličkování,“ poznamenal 
ředitel chomutovského Domečku 
Milan Märc. 

Výstava potrvá do 3. ledna, ve-
řejnost si ji může prohlédnout od 
pondělí do pátku v době otevíracích 
hodin magistrátu.

Pohádkový motiv měl Vánoční 
koncert Základní umělecké školy 
Cho mu tov. Toto téma perfektně zpra-
covali žáci hudebního, tanečního, li-
te rár nědramatického i výtvarného 
oboru. „Škola pořádá tyto velké pře-
hlídky v pravidelném půlročním in-
tervalu jako završení určitého ob-
do bí. Tento koncert je pak vždy kon-
ci po ván tak, aby diváci viděli průřez 
práce žáků ze všech čtyř vyučova-
ných oborů,“ uvedl ředitel ZUŠ Karel 
Žižka. Návštěvníci kromě pěveckých 
vystoupení a tance zhlédli také velmi 
zajímavou bleskovou kresbu na 
krátký hudební podklad. 

S ilustrátorem dětských knih 
a časopisů se setkaly děti z mateř-
ské školy Abeceda v Blatenské ulici. 
Adolf Dudek pro předškoláky připra-
vil velmi zábavné dopoledne a také 
jim přiblížil toto netradiční povolání. 

Beseda s ilustrátorem se konala 
v knihovně. Děti znají velice dobře 

časopis Sluníčko, a právě do tohoto 
časopisu Adolf Dudek svými kres-
bami přispívá. Dětem zábavnou for-
mou vyprávěl pohádky a mnoho věcí 
je i naučil. „Děti pomáhaly s vy-
právěním pohádek, doplňovaly děj, 
kreslily na tabuli, počítaly, také si za-
cvičily, řadily postavičky, pozná-

valy barvy a geometrické tvary,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky Naděžda 
Randáčková.

Zvídavým dětem také vysvět-
lil, co má na práci ilustrátor, a uká-
zal jim některé kresby. Dětem se na-
konec knihovnu ani nechtělo opustit, 
jak se jim pořad líbil.

Pochopit a přijmout odlišnosti 
ostatních se snažili žáci druhého 
stupně ze základní školy Písečná při 
projektovém dni Každý jsme jiný. 
Učitelé na různých modelových si-
tuacích dětem ukazovali, jak se 
správné chovat k handicapovaným 
lidem a jak by naopak vystupovat 
neměly. O svých zkušenostech vy-
právěli také dva žáci s handicapem.

Mnoho informací získali žáci 
z filmu Jeden svět na školách. „Díky 

filmu i reálným situacím se poda-
řilo přiblížit dětem život jejich vrs-
tevníků s různými odlišnostmi, po-
chopit a přijmout tyto odlišnosti, a to 
nejen u handicapovaných, ale i nad-
měrně nadaných dětí, dětí z etnic-
kých skupin, sociálně slabých dětí,“ 
uvedla učitelka ZŠ Písečná Helena 
Pajerová.

Děti pracovaly ve skupinách 
a vždy se vyjadřovaly k jednotlivému 
příběhu. Srovnávaly pozitiva a nega-

tiva různého chování nebo vymýš-
lely, jak by pomáhaly ony svým ka-
marádům s postižením. „Učitelé měli 
při seznamování s tematikou projektu 
výhodu, jelikož na druhém stupni je 
jeden žák tělesně postižený a jeden 
sluchově postižený, takže se jich děti 
mohly konkrétně ptát například na to, 
jak se jim daří překonávat ve škole 
překážky, co je pro ně největší nevý-
hodou nebo naopak výhodou,“ dopl-
nila Helena Pajerová. 



školy zábava

zábava | 13

7 8 3 1 5 4 2 9
1 4 6

9 4 6 8 5
8 2 7 6 4

2 7 3 6 1
5 8 7

4 1 6 5
6 7 1 5
2 9 1

6 1 9
8 2 5 9 4 3

7 3 5
8 3 4
9 8 1 2
2 3 5 9 6 7

4 8
5 9 7 3

2 9

2
7 8 3
6 4 9

5 2 6 3
1 9 4 5 7

8 3 6
7 6 5 8

3
4 9 7 3

KřížovKa Redakce Chomutovských novin přeje všem čtenářům pohodové vánoční svátky a (tajenka) do roku 2014.

osMisMěrKa V lednu do Chomutova zase zavítají … vtiPy

Špatná zpráva: „Vaše žena utekla 
s vaším nejlepším přítelem.” 
Dobrá zpráva: „Ubyli dva lidé, 
kterým je třeba kupovat vánoční 
dárky.”

Proč nemají ve Skotsku kominíky? 
Proč za to platit, když se o komín 
pravidelně postará Santa Claus?!

„Za chvíli budou Vánoce,” povídá 
pan Kalianko své polovičce, „měli 
bychom rozmýšlet o tom, jak 
příjemně strávit volné dny.” 
„Správně, co navrhuješ?” 
„No, já si myslím, že si koupím 
pět litrů vína a ty odcestuješ na 
venkov ke svým rodičům!”

Pepíček se ptá na Štědrý den 
rodičů: „Určitě mi tohle všechno 
přinesl Ježíšek?” 
Maminka na to: „Ano, a kdo jiný?” 
Pepíček se zamračí: „A co jste mi 
teda přinesli vy?”

Před jedním americkým 
supermarketem vlezlo malé 
děcko Santa Clausovi na klín a on 
se ho zeptal, jako všech dětí: „Tak 
co bys chtěl k Vánocům, maličký?” 
Děcko vyvalilo oči, poklesla mu 
brada a po pěti vteřinách povídá: 
„Cože?! Tys nečetl můj email?!”

Malý chlapeček napsal do dopisu 
Santovi: „Pošli mi bratříčka.” 
Za několik dní došla odpověď: 
„Pošli mi maminku.”

bOdlO, čerTI, draCI, edUard, FlOTIla, HálKa, IdIOM, jílCe, KaSTrOl, 
KlIMa, KOMpOT, laNOVí, leSáK, MeTaN, MOTTO, OdbOr, OddYCH, OSIdla, 
píCHáK, pIpeTY, radMIla, rOdeO, rOMKa, SMalT, TeTra, úSTIT, ZMIje
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Podrobný 
Kalendář aKCí 
najdete na webu:

Inzerce
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 22.12. ne 10.00  vánoční bedboš – hrajeme čtyřhru, podmínkou páru je smíšená 
dvojice, můžete se míchat s manželkou, přítelkyní, popřípadě se svými dětmi

 23.12. po 09.00  vánoční Florbal Pro všeChny – tradiční vánoční sportovní 
aktivita pro všechny fanoušky a fanynky florbalu

důM děTí a Mládeže

 18.12. st 14.00  tradiční vánoCe v čeCháCh – aneb od adventu ku Štědré-
mu dni komponovaný pořad slova, hudby a poezie věnovaný tradičním 
osla vám svátků vánočních v Čechách koncem 19. a počátkem 20. století – 
učebna č.14 SKKS

   16.00  KřesŤanstvo – orthodoxie – pravoslaví a starobylé církve – 
učebna č. 66 SKKS

   16.00 vánoční Koledy nejen Pro PaMětníKy – náměstí 1. máje
   17.00 vánoční vystouPení tš stardanCe – náměstí 1. máje
 19.12. čt 16.00 vánoční zastavení – náměstí 1. máje
   17.00 vánoční Koledy – náměstí 1. máje
 20.12. pá 16.00  vánoční Country se sKuPinou MaKoveC – nám. 1. máje
 21.12. so 10.00 advent s radKeM jirgleM – náměstí 1. máje
   10.00 vánoční šuPina – vánoční zábavná akce pro celou rodinu – Aquasvět
 22.12. ne 11.00 nadílKa Pro zvířátKa – Podkrušnohorský zoopark
   17.00 Pohled na vánoční ChoMutov – městská věž
 23.12. po 10.00 KoMu se nelení, toMu se zelení – náměstí 1. máje
   13.00 PísničKář PePa štross – náměstí 1. máje
   15.00 vánoční big beat sKuPiny Úlet – náměstí 1. máje
 24.12. út 11.00 živý betléM jaroslava stejného – náměstí 1. máje
 28.12. so 17.00 silvestrovsKý večerníčeK Pro seniory – KD Zahradní
 29.12. ne 14.00 silvestr na ledě – zimní stadion

předNášKY, beSedY, aKCe

 21.12. so 08.00 Futsal 6. liga – městská sportovní hala
   08.00 Futsal 5. liga – sportovní hala Spořice
   14.30 Futsal 4. liga – městská sportovní hala
 30.12. po 17.30 Piráti ChoMutov–PardubiCe – hokej extraliga – zimní stadion
 3.1. pá 17.30 Piráti ChoMutov–zlín – hokej extraliga – zimní stadion
 4.1. so 08.00 MeMoriál jaroslava svobody – futsal – městská sport. hala
 5.1. ne 08.00 Futsal 3. liga – městská sportovní hala

SpOrT

 18.12. st 17.00 dobrý řidič sMetana 18.00 rozKoš 19.00 oldboy
 19.12. čt 17.00 Putování s dinosaury (3d)
   19.00 Frajeři ve vegas 
20.12. pá 17.00 ledové Království 18.00 Putování s dinosaury (3d)
   19.30 Křídla vánoC 
21.12. so 15.00 šMoulové 2 17.00 Putování s dinosaury
   19.00 vše je ztraCeno
 22.12. ne 15.00 dvanáCt MěsíčKů 17.00 hobit: šMaKova dračí PoušŤ
   19.00 Putování s dinosaury (3d)
 23.12. po 17.00 Cesta za vánoční hvězdou 19.00 Přijde letos ježíšeK?
 25.12. st 15.00 niKo 2 16.00 Křídla vánoC 18.00 Příběh KMotra
 26.12. čt 15.00 MrňousKové 16.00 Klauni 18.00 nyMFoManKa, část i. 
 27.12. pá 17.00 niKo 2 19.00 Walter Mitty a jeho tajný život
   20.00 MetalliCa: through the never (3d)
 28.12. so 15.00 MrňousKové 18.00 Frajeři ve vegas
   19.00 nyMFoManKa, část i. 
 29.12. ne 15.00 ledové Království (3d) 18.00 Příběh KMotra
   19.00 vše je ztraCeno 
 30.12. po 11.00 Ptačí Úlet 16.00 hobit: šMaKova dračí PoušŤ (3d)
   18.00 Walter Mitty a jeho tajný život
 31.12. út 15.00 ledové Království 18.00 Frajeři ve vegas
 1.1. út 15.00 Putování s dinosaury (3d) 18.00 bella Mia

 
KINO SVěT

 18.12. st 19.00 bratři ebenové – městské divadlo
 20.12. pá 20.00 x. CuMbajšPíl – Cafe Rouge
 22.12. ne 15.00 4. adventní KonCert – galerie Lurago
   18.00 4. adventní KonCert – kostel sv. Ignáce
 24.12. út 24.00  Půlnoční česKá Mše vánoční jaKuba jana ryby – 

kostel sv. Ignáce 

KONCerTY

 Do 14.2.  všeMu světu na ÚtěChu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

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

OblaSTNí MUZeUM

 Do 21.12. obrazy – Marie svobodová – galerie Špejchar
  Můj svět – Petr erdélyi – výstavní síň knihovny SKKS
  MaKrooKaMžiKy – eva Peřinová – galerie Na schodech SKKS 
  ddM ChoMutov – vestibul knihovny SKKS
  občansKé sdružení na louCe – vestibul knihovny II. SKKS
 Do 17.1. Koláže a Kresby – luboš růžičKa – galerie Lurago
  Od 7.12. vánoCe v Muzeu – na návsi a na zámku – Dům Jiřího Popela
 Od 23.12. vánoCe v Muzeu – betlémy a vánoční výzdoba – oblastní muzeum radnice

VýSTaVY

 Stálé 
expozice

 23.12. po  PaPír v centru města, 
sMěsný KoMunální odPad v Kadaňské ulici.

 24.12. út  PaPír ze sídlišť Březenecká, Kamenná, Zahradní, Písečná 
a v centru města

 25.12. st  PaPír ze sídlišť a centra města, 
sMěsný KoMunální odPad ze sídlišť podle potřeby 

 26.12. čt  PaPír z Horní Vsi a sídlišť
 27.12. pá  PaPír a Plasty z celého města podle potřeby 
 28.12. so  sMěsný KoMunální odPad z celého města podle potřeby

rOZpIS MIMOřádNÉHO SVOZU Odpadů 
O VáNOčNíCH SVáTCíCH

 ZASKLENÍ BALKONŮ A LODŽIÍ
 DODÁNÍ A MONTÁŽ ŽALUZIÍ, 

SUŠÁKŮ NA PRÁDLO
 MALOVÁNÍ BALKONŮ
 KVALITNÍ MONTÁŽ
 100% SERVIS

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



servis fotostrana

Adventní neděle ve Staré Vsi 
Pod krušnohorského zooparku jsou ve 
znamení českých tradic, přírodních 
materiálů i dobrých skutků. „Na kaž-
dou adventní neděli jsme připravili 
bohatý program, při kterém se lidé 
mohou naučit nové věci a odnést si 
domů svůj výrobek,“ uvedla vedoucí 
propagace Podkrušnohorského zoo
parku Martina Pelcová.

Čtvrtý advent bude bohatý hlavně 

pro zvířata ze zooparku. Lidé jim to-
tiž mohou v neděli 22. prosince při-
nést nějaké pamlsky, například ovo ce, 
piškoty nebo med. Opuště ná zvířata 
z útulku pak mohou obdarovat kon-
zervami. „Každý, kdo přinese nějaké 
jídlo pro zvířata, bude mít vstup do 
zoo parku zdarma,“ doplnila Martina 
Pelcová. 

O uplynulých adventních nedě-
lích si mohli lidé ve Staré Vsi vyro-

bit adventní věnec z přírodních ma-
teriálů, ozdoby na stromeček nebo 
upéct cukroví. Při tom pomáhaly 
hlavně děti, které válely těsta, vy-
krajovaly z nich rozmanité tvary 
a vkládaly je do pece. 

Zhruba dvě stovky dětí se vy-
pravily do zooparku i na Mikuláše. 
Zhlédly divadelní pásmo, zatan-
čily si a pak už dostaly od čerta 
a Mikuláše nadílku. 
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advent v zooparku 
je opět bohatý



Změna programu vyhrazena.

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

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

1. - 29.12.
 

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

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

22.12. 18.00 Loutna česká s hostem Simonou Stašovou
24.12. 24.00 PŮLNOČNÍ ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY (pěvecké sbory, Komorní orchestr města Chomutova)

 18.12. 16.00 - 16.45 Vánoční koledy  nejen pro pamětníky v podání žáků ZŠ  Březenecká 4679
17.00 - 17.45 Vánoční vystoupení Taneční školy Stardance Chomutov

19.12. 16.00 - 17.00 Vánoční zastavení - vánoční program žáků ZŠ Ak. Heyrovského 4539
17.00 - 18.00 Vánoční koledy v podání Hudebního centra VESPERTILIO

20.12. 16.00 - 17.00 Vánoční country skupiny Makovec
21. - 22.12. ADVENT S RADKEM JIRGLEM - Bohatý doprovodný program pro malé i velké s prezentací historických řemesel  

21.12. 10.00 - 11.00 Jak pejsek s kočičkou připravovali Mikuláše a Štědrý den - vánoční pohádka Divadla Úsměv
12.30 - 13.30 Hornický dechový orchestr SD a.s. Chomutov pod vedením J. Zástavy
16.00 - 18.00 Poutníci - Country Vánoce - křest 14. poutnického CD

22.12. 10.00 - 11.00 Inka Rybářová - pořad pro děti
14.00 - 16.00 Jak to bylo s Ježíškem - Divadlo Hnedle Vedle
16.30 - 17.30 Koledy a povídání Krušnohorské dudácké muziky

17.30 Zapálení 4. svíce na adventním svícnu
23.12. 10.00 - 11.00 Komu se nelení, tomu se chumelení… - Divadlo Mazec

13.00 - 14.00 Písničkář Pepa Štross
15.00 - 17.00 Vánoční big beat skupiny Úlet

24.12. 11.00 - 15.00 Živý betlém Jaroslava Stejného


