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19.12.
•  Severočeské farmářské trhy na 

parkoviště za bývalou tržnicí 
od 8 hodin

•  Vánoční šupina v Aquasvětě 
od 9 hodin.

20.12.
4. adventní koncert v kostele 
sv. Ignáce od 18 hodin.

23.12.
Betlémské světlo na náměstí 
1. máje od 15 hodin.

24.12.
•  Čekání na Ježíška od 9 hodin 

v městském parku.
•  Česká mše vánoční J. J. Ryby 

v kostele sv. Ignáce o půlnoci.
•  Živý betlém na náměstí 

1. máje od 11 hodin

30.12.
Silvestrovský večerníček pro 
seniory v městském divadle 
od 17 hodin.

ZapIšTe SI 
dO dIáře

 téma
 4 CHOMUTOVSKÉ VáNOCe 

JežíšKeM NeKONčí
Chomutovské Vánoce 
odstartovaly ohňostrojem 
a pohádkou už před více než 
dvěma týdny, ale sváteční 
program je stále v plném 
proudu.

 aktuality
 6 pSI Už MOHOU řádIT 

Na SVÉM HřIšTI
V městském parku bylo 
slavnostně otevřeno psí 
hřiště. Jako vůbec první si 
cvičební prvky vyzkoušeli psi 
z městského útulku, který 
při otevření hledal pro své 
svěřence nové majitele. 

 aktuality
 7 Odpad pOMáHá 

OdVážeT ZCela NOVý 
VůZ
Technické služby města 
Chomutova pořizují nový 
popelářský vůz pro svoz 
odpadu. Nahradí již vysloužilé 
auto. 

 rozhovor
 8 IreNa KOpeCKá: 

VYVeZlI JSMe Je Na 
šUMaVU
Pobyty na čerstvém vzduchu 
bývaly v dobách minulých 
naprostou samozřejmostí, 
kvůli lepšímu ovzduší 
i vysokým nákladům se od 
nich na několik let upustilo.

 sport
 10 CHOMUTOV Se JIž 

brZY prOMěNí 
V OlYMpIJSKOU VeSNICI
Hned pět míst v kraji se od 
17. do 22. ledna promění 
v olympijská sportoviště.

 splečnost
 11 SKeJUšaN 

předSTaVUJe 
rUSíNSKÉ TradICe 
Už čTVrT STOleTí
Folklorní soubor Skejušan již 
čtvrt století přenáší rusínské 
tradice dalším generacím 
a seznamuje s nimi i širokou 
veřejnost. 

 školy
 12 děTI Z břeZeNeCKÉ 

dOSTáVaJí ZdraVÉ 
SVačINKY
Více obohatit jídelníček dětí 
o ovoce a zeleninu chce 
základní škola Březenecká. 
Zapojila se proto do 
projektu Ovoce do škol.

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 koně převal-
ského, jediného žijícího předka koně 
domácího. Dnes se s ním setkáváme 
převážně v zoologických zahradách.



téma

4 | téma

Chomutovské Vánoce odstartovaly ohňostrojem a pohádkou už před více než dvěma týdny, ale sváteční 
program je stále v plném proudu.  Pódium vystřídal vyhřívaný stan plný zábavných vystoupení, před ním září 
vánoční strom, svítí adventní svíce na věnci a cinká zvonek. O kousek dál už voní skořice, která láká na svařák 
či trdelník. Návštěvníci neodolali prohlídce čertovské výstavy, mechanického betlému nebo třebíčských 
betlémů.  Vánoční náměstí společně s mnoha akcemi škol a městských organizací vytváří Chomutovské Vánoce, 
pohodový adventní čas. „Byl bych rád, kdyby si všichni Chomutováci udělali v prosinci trochu času, na chvilku se 
zastavili a přišli na náměstí si dát svařák, preclík a malinko si odpočinout,” zve primátor města Daniel Černý.

Vánoční atmosféra na náměstí 
začala pohádkovým příběhem 
o sněhové vločce, kterou seslal 
anděl na přání dvou sester. Na zem 
však spadla dříve, než by měla. 
„Letošní příběh jsme pojali, vzhle-
dem k počasí, jaké vládlo, nikoli 
jako zimní, ale jako předání vlády 
podzimu zimě. My lidi si po-

řád něco přejeme, už aby to bylo, 
a uspěcháváme to, ale příroda ví 
moc dobře, kdy má co nastat,“ říká 
moderátor příběhu Petr Stolař.

Po pohádce následoval ohňo
stroj, který trval více než šest 
minut. „Na obloze návštěvníci 
viděli na dva tisíce efektů,“ říká 
ohňostrůjce Vladimír Zacharda. Pro 

vytvoření té správné atmosféry vy-
užil remix skladeb violisty Edvina 
Mortona. Během šou, kdy se na 
obloze objevovaly až stometrové 
efekty, přihlížející slyšeli skladby 
Beethovena či Čajkovského. Nově 
byla pyrotechnika odpalována 
přímo z Táboritské ulice. „Místo 
jsme zvolili proto, aby návštěvníci 
na náměstí měli lepší pohled na oh-
ňostroj,“ dodal Zacharda.

vánoční program 
Štědrým dnem nekončí

Štědrý den se rychle blíží, na 
adventním svícnu se zanedlouho 
rozežhne už čtvrtá svíce, ale zá-
bavný program na náměstí 1. máje 
neutichá. Lidé se mohou těšit i na 
známou osobnost či regionální 
hudebníky.

Zábava ve vyhřívaném stanu 
začíná v pracovní dny od 16 hodin. 
Právě v tuto hodinu v pátek 18. pro-
since začne i Vánoční domácí štěstí 
s umělkyní Ivou Hüttnerovou, která 

návštěvníkům předá vánoční po-
hodu i zajímavé tipy.

Čtvrtý adventní víkend začne na 
náměstí v sobotu 19. prosince v de-
vět hodin ráno, kdy se můžete podí-
vat na tradiční středověká řemesla. 
Vánoční melodie zahraje Hornický 
dechový orchestr Severočeských 
dolů ve dvě hodiny odpoledne, ve 
čtyři začne představení divadla 
Divoch s názvem Hrátky s čertem. 
Celým dnem provede moderátor 
Radek Jirgl.

Čtvrtá adventní neděle bude 
dopoledne stejná jako předešlý den, 
od dvou hodin odpoledne čeká na 
milovníky tance Velkolepá vánoční 
show, v půl páté zahraje oblíbený 
Big Band Zdenka Tölga. Dnem pro-
vede Aleš Lehký.

Tři následující všední dny za
pl ní například Pepa Štross, diva-
dlo Nahoď, Šmoulí koledování 
či folklorní soubor Skejušan. 
Betlémské světlo, které přivezli 
a obhospodařují skauti, si mohou 

Chomutovské Vánoce 
Ježíškem nekončí 
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lidé odnést domů ve středu 23. pro-
since od tří hodin odpoledne. Celý 
zábavný program tradičně zakončí 
chomutovská skupina Úlet. Ta vy-
stoupí 23. prosince od půl páté od-
poledne. Tento den je poslední, kdy 
si návštěvníci náměstí budou moci 
nakoupit na vánočních trzích, projet 
se lokálkou Amálkou, prohlédnout 
si mechanický betlém nebo využít 
služeb Ježíškovy pošty.

Ke Štědrému dni patří pro-
cházka, aby po ní chutnala slav-
nostní večeře. Nejlepší cíl této 
procházky je opět náměstí 1. máje. 
Tam od 11 do 15 hodin odpoledne 
v pravidelných intervalech zahrají 
herci příběh o zrození Ježíška. Ale 
i po Štědrém dnu stánky z náměstí 
nezmizí. Svařák a něco na zub si 
tam můžete dát až do 30. pro-
since, od 25. do 30. prosince sveze 
zájemce po náměstí kočár tažený 
koňmi.

Zábavný program se nekoná 
pouze na náměstí. V galerii Lurago 
se 20. prosince uskuteční Vánoční 
koncert – Loutna česká s hostem 
Janem Kačerem. V kostele sva-
tého Ignáce začne od 18 hodin 
4. adventní koncert a o půlnoci 
koncert Česká mše vánoční.

Vánoce si lidé mohou užít 
i v Aquasvětě, kde je pro ně na 
19. prosince připravena zábavná 
akce Vánoční šupina. Rodinné 
centrum Rozmarýn přichystalo na 
Štědrý den od 9 hodin Čekání na 

Ježíška v městském parku. Pro ta-
nečníky je připraven 30. prosince 
tradiční Silvestrovský Večerníček 
v divadle. Přímo o Silvestru se 
sejdou sportovci v SD aréně při 
Silvestrovské brusli.

Podkrušnohorský zoopark za-
plní 4. adventní neděli nadílkou pro 
zvířátka nebo pohádkou o Královně 
Vánoc ve Staré Vsi.

Do 7. ledna bude k vidění vá-
noční výstava chomutovského 
Domečku na radnici a do 9. ledna 
výstava Třebíčské betlémy v muzeu.

nejkrásnějŠí vánoce 
jsou doma, shodují se 
české osobnosti

Chomutovské Vánoce navští-
vilo hned několik známých osob-
ností, které potěšily návštěvníky 
náměstí vystoupením. O druhém 
adventním víkendu to byli Yvetta 
Blanarovičová a Jaroslav Uhlíř. 
Poslední adventní nedělí provází 
moderátor a člen skupiny Lunetic 
Aleš Lehký. Všichni se shodují 
na tom, že Vánoce se mají trávit 
v klidu domova, nejlépe s rodinou.

Yvetta Blanarovičová zazpívala 
při svém vystoupení nejprve pár 
písní pro dospělé, pak už se věnovala 
pouze dětem. Podobných show má 
v předvánočním čase několik desítek, 
do toho vystupuje v divadle a zkouší 
na další vystoupení. Po adventním 
shonu si ale ráda odpočine. „Štědrý 
den patří výhradně mé rodině a vždy 

trávíme Vánoce v Čechách. Když to-
tiž člověk hodně cestuje po zahraničí 
nebo i po ostatních českých městech, 
tak se potom rád vrací domů. Přesně 
tak to mám i já a těším se na Vánoce 
se svou maminkou, synem, synov-
cem a ostatními členy rodiny,“ uvedla 
zpěvačka.

Jaroslav Uhlíř také dává před-
nost Vánocům doma s rodinou, 
oslavy konce roku ale klidně tráví 
i na horách. Rád vzpomíná na 

Štědré večery, které už s rodinou 
prožil, nejvíce na ten, kdy dostal 
vysněný dárek. „Jednou jsem vám 
dostal promítačku. Takovou, do 
které se vkládaly obrázky. Strašně 
jsem si ji přál, já vám z ní měl 
tak obrovskou radost,“ zavzpomí-
nal hudebník. Lidé se podle něj 
o Vánocích k sobě chovají moc 
hezky. „Kéž by se chovali po celý 
rok tak, jako právě o Vánocích,“ 
přál si.

Aleš Lehký moderuje Chomu
tovské Vánoce již tradičně. Před 
Vánoci je vytížen jako moderátor 
i jako zpěvák. Kvůli nedostatku 
času jednou nestihl sehnat vánoční 
stromeček, vše ale bravurně vyře-
šil ozdobenou palmou v květináči. 
Před Štědrým dnem se však také 
jeho aktivity zklidní a svůj čas pak 
dává už jen své rodině a s blíz-
kými tráví Vánoce tradičně. Ne 
však zcela, některé tradice jako 

by nešly splnit. „Snažíme se vždy 
vidět zlaté prasátko, ale nějak se 
nám to nedaří. Zkrátka se cpeme 
už od rána a náhodou si to moc 
užíváme,” řekl s úsměvem. Za nej-
krásnější dárek z dětství považuje 
kolo, které si moc přál. „Bylo to 
Sobi 20 v černé barvě, řídítka alá 
Harley. Nemohl jsem se dočkat 
léta, a tak jsem na něm jezdil po 
bytě už v zimě,“ oživil si dětská 
léta moderátor. 
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psi už mohou 
řádit na hřišti

V městském parku bylo slav-
nostně otevřeno psí hřiště. Jako vůbec 
první si cvičební prvky vyzkoušeli 
psi z městského útulku, který při ote-
vření využil příležitosti a hledal pro 
své svěřence nové majitele. Použití 
všech překážek ukázali přítomným 
pejsci, kteří mají se zábavným cviče-
ním mnoho zkušeností a nakonec se 
představili i záchranářští psi. 

Nyní může na hřiště přijít kdo-
koli se svým čtyřnohým miláčkem. 
V příštím roce se na něm bude ko-
nat několik akcí. „Spolupracujeme 
s kynologickým klubem ZKO 

Březenecká, oni sami budou hřiště 
využívat a pomohou nám organi-
zovat akce pro veřejnost,“ uvedla 
Lucie Hlivková z Rodinného centra 
Rozmarýn, pod které psí hřiště spadá. 
Není totiž náhoda, že hřiště město vy-
budovalo právě v blízkosti rodinného 
centra. „Psi jsou stále častěji součástí 
mladých rodin,“ řekla projektová ma-
nažerka Hana Nováková.

Majitelé mohou své psy učit na hři-
šti různé dovednosti na lávce, v tunelu, 
ve slalomu či na skokových překáž-
kách. Všechny prvky sjednocuje motiv 
kosti. V blízkosti je také pítko pro psy. 

V zooparku vzniká nová 
přírodní učebna

Tříkrálová sbírka bude opět 
s gulášem a na hokeji

rizikové stromy prošly zátěžovým testem

O skatepark se budou starat skejťáci 

Ani s příchodem zimy neu-
staly v zooparku práce na nových 
projektech. V blízkosti expozice 
jelenů bucharských vzniká nová 
venkovní učebna spolufinancovaná 
Ministerstvem životního prostředí. 
Kromě učebny v přírodě v podobě 
vrbové chýše, nového herního 
prvku pro děti, záhonu, krmítek 

pro ptáky, čmeláky a ježky budou 
moci především malí návštěvníci 
zooparku při hře s otočnými panely 
poznat zblízka přírodu a biodiver-
zitu. Kamenné skulptury zase po-
slouží jako úkryty pro nejrůznější 
druhy ptáků a plazů. V současné 
době se pracuje na realizaci pod-
lahy vrbové chýše.

Tříkrálové koledníky budou lidé 
v Chomutově potkávat začátkem 
ledna, již pošestnácté se totiž koná 
charitativní akce Tříkrálová sbírka. 
Výtěžek je určen pro handicapo-
vané, nemocné, matky s dětmi 
v tísni a další znevýhodněné sku-
piny lidí z regionu. Sbírka potrvá 
od 3. do 10. ledna. Koledníci budou 

mít zapečetěnou kasičku s nálepkou 
Charita ČR. Na náměstí 1. máje se 
bude v rámci sbírky 6. ledna pro-
dávat guláš a svařák, výtěžek půjde 
opět na charitu. Desátého ledna od 
17.00 hodin koledníci zavítají před 
zimní stadion u příležitosti extrali-
gového utkání Piráti Chomutov – 
HC Verva Litvínov.

Hrozí spadnutí, nebo nehrozí? 
Na tuto otázku daly odpověď tzv. ta-
hové zkoušky, tedy testování statiky 
vybraných stromů v hlavním měst-
ském parku a na městském hřbitově. 
Na obou místech se nachází mnoho 
stromů, které mají vlivem absence 
péče v raném období růstu nebo kvůli 

nedostatku prostoru mnoho růstových 
defektů snižujících jejich bezpečnost. 
„Koruny řady z nich v důsledku toho 
vytvořily více hlavních větví, které si 
konkurují, a tak více inklinují k prask-
nutí kmene nebo ztrátě stability,“ 
vysvětluje Jana Hladová z odboru roz-
voje, investic a majetku města. 

Testování provedli odborníci 
v oboru arboristika, kteří také předem 
vybrali vhodné kandidáty, tedy stromy, 
které vykazují některé popsané vady. 
Tahová zkouška prověřuje stabilitu 
stromu v zátěži, simuluje působení 
silných větrných poryvů a zjišťuje 
ohebnost kmene a odolnost stromu 

proti vývratu. Akustický tomograf 
dokáže odhalit defekty uvnitř kmene 
způsobené například houbovou choro-
bou, nebo mechanickým poškozením 
stromu. Stromy, které při těchto tes-
tech neprokázaly potřebnou odolnost, 
bude kvůli zajištění bezpečnosti nutné 
odstranit. 

Nejlépe se o skatepark na Kamen
ném vrchu postarají ti, kdo skateboar-
dingu nejvíce rozumějí. S tím radní 
města rozhodli o pronáj mu areálu 
místnímu spolku Northskateunion. Od 
poloviny listopadu tak předseda spolku 
Luboš Kocourek s dalšími skateboar-
disty upravují areál v bývalém letním 
kině podle svých přestav. „Čeká nás 
spousta drobných oprav,“ vysvětluje 
Luboš Kocourek, povoláním stavební 
technik, u oprýskané zdi správcov-
ské budovy. Ve spolupráci s městem 
se s kolegy pustí také do opravy ramp 
a překážek, na kterých důkladně zapra-
coval zub času. Hlavní změnu už noví 
nájemníci stihli provést. Sponzor z již-
ních Čech zapůjčil spolku minirampu, 
která je už nainstalovaná ve správcov-

ské budově. „Skatepark je odteď nově 
otevřen po celý rok, ve všední dny od 
tří odpoledne do osmi, o víkendech už 
od jedné. Je ale možné dohodnout se 
i jinak,“ vysvětlil Kocourek. Vstupné 
zůstává na 40 korunách za den. 

Tradiční závody, které ve skate-
parku každý rok probíhaly, zůstanou 
zachovány. A přibudou další – už na 
začátku příštího roku bude minirampa 
hostit první soutěž skejťáků ze širokého 
okolí. „V Chomutově máme jeden 
z nejlepších parků široko daleko. Jeho 
potenciál se pokusíme využít naplno,“ 
dodal Luboš Kocourek.

Další informace lze najít na 
face bookových stránkách spolku 
Northskateunion, z.s. – http://j.mp/
skateparkchomutov.
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aktuality

KráTCe
Štědrý den a silvestr 
se změnou
Na Štědrý den a na Silvestra bu-
dou vstupní pokladny zoopar-
ku otevřeny do 14 hodin. 
Ostatní dny zůstane otevírací 
doba zooparku beze změn. 

zvířátka dostanou 
nadílku
Lidé mohou přinést nadílku pro 
zvířátka. Stačí o 4. adventní neděli 
přijít do Staré Vsi s konzervami, 
pamlsky, ovocem nebo piškoty. 

opravují poŠkozené 
věci 
Technické služby v těchto 
dnech vyměnily lavičky poško-
zené od vandalů v Husově ulici 
a vyměnily poškozené okrasné 
sloupky v Hálkově ulici. 

senioři zpívali 
s celým českem
Také letos se Domov pro senio-
ry Písečná zapojil do celore-
publikové adventní akce Česko 
zpívá koledy. Ta minulou středu 
rozezněla náměstí, kostely 
i domovy pro seniory.

vánoční Šupina 
v aquasvětě
Soutěže, tanečky s klauny, 
zdobení vánočního stromu s le-
dovým královstvím, diskotéka 
pro děti a tradiční výlov kapra 
čeká na návštěvníky Aquasvěta 
19. prosince od 9 hodin. 

přijďte si zabruslit 
o svátcích
Od 23. do 30. prosince se na 
zimním stadionu koná veřejné 
bruslení vždy od 10 hodin. Dne 
25., 26., 27., 29. a 30. prosince 
proběhne i od 17 hodin.

Chomutov podpoří malé 
projekty, vypíše mikrogranty

Odpad pomáhá odvážet zcela nový vůz

radnice rozdá občanům 
peníze na veřejné akce

Malé sportovní akce, divadlo na 
ulici, úklid a další nejrůznější občan-
ské aktivity podpoří město malým 
příspěvkem. Od nového roku spouští 
Mikrogranty 2016. „Podporujeme 
drobné, často spontánní nápady. 
Klasický grantový program se uzavírá 

v lednu a tohle je šance, jak dostat ně-
jakou korunu i v průběhu roku,“ říká 
primátor Daniel Černý.

Žadatel může získat maximálně 
pět tisíc korun na jednu akci, požádat 
může během roku. Peníze se budou 
vyplácet až po akci, uhrazeno může 

být maximálně 75 procent celkových 
nákladů. Na program je v rozpočtu 
připraveno celkem 600 000 korun. 
O peníze se mohou ucházet fyzické 
a právnické osoby a soukromé školy.  
Více informací o mikrograntech je na 
webu města. 

Technické služby města Chomu
tova pořizují nový popelářský vůz pro 
svoz odpadu. Nahradí již vysloužilé 
auto. „Nové vozidlo je určeno pro 
svoz všech druhů odpadu, včetně 
bioodpadu, takže bude jako všechny 
ostatní svozové vozy velmi četně 
využíváno,“ uvedl ředitel organizace 
Zbyněk Koblížek. 

Třináct let staré nefunkční 
vozidlo Mercedes Benz Atego 
s nástavbou pro sběr odpadu Faun 
nyní nahradí nový tříosý Mercedes 
Benz Arocs s nástavbou pro rotační 
stlačování odpadu. Vozidlo je dále 
vybaveno systémem GPS pro sle-
dování pohybu vozidla. Neprodleně 

po pořízení se vozidlo zapojí do 
svozu odpadu a nečeká ho lehká 
práce. „Ročně jedno takové auto 
najede zhruba 18 tisíc kilometrů, 
což není mnoho, ale tato auta mají 
na kontě opravdu mnoho moto-
hodin, ročně asi 1 700,“ informo-
val vedoucí provozovny doprava 
a čištění města Samir Kharboutli. 
Motohodina znamená i dobu, kdy 
auto nejede, ale například nakládá 
odpad a je tedy nastartované.

Technické služby mají nyní 
vyhovující počet svozových aut, 
přesto je nutné do dvou let zajistit 
nákup dalšího svozového vozidla. 
„Celkem nyní technické služby 

vlastní šest funkčních svozových 
vozidel podobného typu, které 
každý den podle harmonogramu 

svážejí různý odpad z ulic města,“ 
řekl provoznětechnický náměstek 
Miroslav Šulta.

Město Chomutov bude od 
příštího roku více než doposud 
podporovat místní aktivní občany. 
Vyhlásilo zcela nové dotační pro-
gramy v oblasti sportu, volnočaso-
vých aktivit, na podporu kultury, 
kreativity a komunitního rozvoje.

Radnici lze žádat o prostředky 
také na sousedské aktivity, na pro-
jekty v oblasti sociální práce, na 
připomínání místní historie a péči 
o životní prostředí. „Vážíme si lidí, 
kteří pro své okolí něco pozitiv-
ního dělají. Je samozřejmé, že jim 
město dá možnost získat finance, 
aby mohli třeba udělat akci, kterou 
by bez podpory neutáhli. Zároveň 
tím chceme říct – Chomutov je 
vaše město a je to váš rozpočet,“ 
říká k tomu primátor Daniel Černý. 
Cílem je podpořit aktivní lidi, díky 
jejichž práci se do veřejného dění 
zapojí široká veřejnost, studenti, 
žáci či senioři. Kromě sportu, vol-
nočasových aktivit a sociální práce 
bude možné žádat třeba na výstavy, 
přehlídky, vznik uměleckých děl, 

sympozia, pouliční slavnosti, spo-
lečný úklid lokalit, zkrášlování ve-
řejného prostranství.

O inovované dotace bude 
zřejmě velký zájem. Informační 
seminář totiž navštívilo na sto zá-
stupců nejrůznějších organizací, 
spolků či veřejnosti. Zahájení při-
jímání dotací bude spuštěno ihned 
po Novém roce. Žádosti budou 

nově podávány výhradně elektro-
nicky, což zjednoduší administraci 
žádostí a práci hodnotících komisí. 
Interaktivní formulář žádosti bude 
žadatelům dostupný v závěru roku. 
Nejčastěji je nutné podat žádosti do 
konce ledna nebo února. Přehled 
dotačních programů najdete na 
https://www.chomutovmesto.cz/cz/
dotace-a-dotacni-politika
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Proč jste se roz-
hodli pořádat 
školy v přírodě?

Dříve jsme jez-
dili do školy v pří-
rodě velice často, 
protože tu bylo 

špatné ovzduší. Bývaly i časy, kdy 
jsme za deset měsíců, co má školní 
rok, byli ve škole v přírodě sedmkrát. 
V minulé době byly pobyty zdarma 
kvůli špatnému ovzduší, tehdy pla-
tili rodiče třeba jen 75 korun. Pak se 
ovzduší zlepšilo a škola v přírodě od 
té doby není povinná ani z ozdrav-
ného hlediska. V posledních letech 
se situace s emisemi zase změnila, 
především v podzimních měsících, 
tak jsme se rozhodli opět uspořádat 
ozdravný pobyt. Ministerstvo život-
ního prostředí ČR vyhlásilo výzvu 
a my jsme na ni zareagovali. V době, 
kdy je u nás nejvíce emisí, což je 
listopad, jsme 225 děti vyvezli na 
Šumavu do nadmořské výšky přes 
tisíc metrů, kde je prostředí krásné 
a čisté. Příští rok pojede na pobyt 
stejný počet dětí.
Jak je náročné vymyslet takový 
projekt?

Pro tvorbu projektu vznikla pra-
covní skupina, kterou tvořily moje 
zástupkyně. Nejnáročnější bylo načíst 
dokumentaci, ta byla velice obsáhlá 
a navíc se i měnila. Vznikly tři týmy, 

jeden měl na starost výběr správné 
lokality. Druhý zpracoval náplň, 
projekt s názvem Vůně lesa. Třetí 
tým se zabýval otázkou financování 
a sepisováním projektu tak, aby byl 
jednoduchý, ale vystihoval to gros – 
celý projekt je zaměřený na ozdravné 
pobyty dětí z lokalit se zhoršenou 
kvalitou vzduchu, zaměřený na envi-
ronmentální a pohybové aktivity.
Když jste získali dotaci, asi jste 
si oddychli. A mohli se chystat na 
pobyty…

Kéž by. Naopak následovala 
znovu změna propozic (smích). 

V první fázi jsme oslovovali jednot-
livé ubytovatele na Šumavě, pak se 
změnily propozice a museli jsme 
začít oslovovat cestovní kanceláře, 
takže se dělala jedna věc znovu. 
Obávali jsme se, abychom se vešli do 
finančního rozpočtu, který jsme měli 
na plánovaný, protože do celého pro-
cesu vstoupil prostředník. Nakonec se 
to podařilo.
Vypravit přes dvě stovky dětí není 
vůbec jednoduché. Jak vypadala 
příprava na odjezd?

Museli jsme zajistit personální ob-

sazení, nastavit kritéria pro výběr 225 
dětí a pak nastala komunikace s rodiči. 
Projekt je postavený tak, že vyve-
zeme celkem 450 dětí z Chomutova. 
Letos 225 a stejný počet v roce 2016. 
Když jsme zjistili, že máme 510 dětí 
ve věku 5 až 7 let, tak jsme si říkali 
ejhle, to může být náročné, aby ne-
byla rvačka. Pobyt rodiče nestál ani 
korunu. Jak z nich vybrat těch 225. 
Nakonec ale bylo obsazení tak akorát. 
Rodiče měli strach, jestli děti vůbec 
zvládnou jedenáctidenní odloučení od 
rodiny. Před odjezdem jsme museli 
sezvat rodiče dětí z každé mateřské 

školy, připravit seznam, co si děti 
mají vzít na sebe, rodiče někdy dávají 
zbytečně moc oblečení. V pokojích 
je jedna skříň, spí tam třeba pět dětí, 
takže se to tam všechno nevejde. 
Museli jsme tedy udělat seznam na 
podzimní i zimní oblečení, ale jelikož 
jsme jeli na Šumavu, mohl napad-
nout sníh a také napadl. Dále bylo 
zapotřebí oslovit hygienickou stanici, 
dětského lékaře ve Vimperku a ne-
mocnici v Prachaticích, aby s námi 
počítali. Přestože jsme řádně a včas 
splnili ohlašovací povinnost, tak 

nikdo – ani pohotovost ani obvodní 
lékař – za námi nevyjeli. Není to legis-
lativně ošetřené. My musíme, pokud 
je potřeba, jet s dětmi k lékaři. To není 
jednoduché, autobus jede ráno a od 
lékaře musíme čekat až na odpole-
dní autobus, který nás odveze zpět. 
Naštěstí jsme toto museli absolvovat 
pouze jednou.
Museli jste zabavit velký počet dětí 
a zároveň splnit podmínky dotace. 
Jaký měly děti program?

Výzva ministerstva životního pro-
středí určovala zaměření ozdravného 
pobytu, byly to environmentální a po-
hybové aktivity. Projekt s názvem 
Vůně lesa byl zpracovaný na jednot-
livé dny, jejichž náplní byly aktivity 
na rozvoj pohybu v přírodním terénu 
a především na poznávání a zkou-
mání živé i neživé přírody, naučit 
se jak o přírodu pečovat a chránit ji. 
První tři dny děti plnily úkoly z díl-
čího projektu Les, pak Voda a nako-
nec Zvířátka. 

Dva dny se tedy děti učily vše 
na dané téma a třetí den byl vždy 
ověřovací, kdy jsme zjišťovali, co 
vše si z tématu zapamatovaly. Každý 
den jsme co nejvíce času trávili na 
vzduchu, chodili jsme na vycházky, 
plnili úkoly, ale v podvečer jsme 
měli různé besedy s odborníky. Je 
důležité říci, že pobyt byl oriento-
vaný i na pohyb. 

Pobyty na čerstvém vzduchu bývaly v dobách minulých naprostou samozřejmostí, kvůli lepšímu ovzduší 
i vysokým nákladům se od nich na několik let upustilo. Nyní se školy v přírodě opět vracejí a děti z Mateřské 
školy Chomutov si je náležitě užívají. Vše je možné díky tomu, že škola vypracovala projekt a dostala dotaci. 
O přípravách na výjezd několika stovek dětí a dalších projektech pro bohatší výuku v mateřských školách  
pohovořila ředitelka MŠ Chomutov Irena Kopecká.

Irena Kopecká:

děti se málo hýbou a žijí  
ve znečištěném prostředí.  
Vyvezli jsme je na šumavu 

Od ROdIČů jSme mělI POzItIVNÍ OhlASy.  
Když VIdělI úSměVy dětÍ NA fOtKÁCh,  
tAK VědělI, že Se O Ně NemuSejÍ bÁt.

Pokračování na str. 15
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rozdílné obory umělecké školy 
se spojily v ledovém království

Obrazy přítelkyň zaplnily knihovnu

Více než dvě tisícovky diváků 
zhlédly představení žáků a uči-
telů Základní umělecké školy 
T. G. Masaryka. Podívaly se s nimi 
do království pokrytého ledem 
a prožily příběh dvou princezen. 
„Celkem se na přípravě představení 
podílelo sedmdesát dětí, devět do-
spělých a bubenický soubor,“ uvedl 
ředitel umělecké školy Karel Žižka. 

Nacvičování dokonalých scén 
zabralo celé tři měsíce, výsled-
kem je nádherná výprava, ducha-
plné scény a téměř profesionální 

hudební a pěvecký doprovod. 
„Nejobtížnější na tom všem bylo 
propojení jednotlivých uměleckých 
oborů školy v jeden celek,“ řekl 
ředitel. Zajímavostí je obsazení role 
krále, které se zhostil školník umě-
lecké školy. 

Pohádku Ledové království na 
motivy H. CH. Andersena zhlédli 
diváci v městském divadle celkem 
v šesti reprízách, čtyřikrát se před-
stavení konalo pro děti z mateř-
ských a základních škol, dvakrát 
pro veřejnost. 

Zátiší, krajiny i portréty ztvár-
něné malířkou Květou Novákovou 
si mohou prohlédnout návštěvníci 
chomutovské knihovny. Výstavní 
síň je zaplněna kresbami a malbami 
chomutovské umělkyně, které jsou 
velmi různorodé. „Maluji, co se mi 
líbí. Výstava není tématicky zamě-
řená, protože já nemaluji pouze na 
určité téma. Všechna díla jsou tako-
vými mými dětmi, náměty čerpám 
kdekoli kolem sebe,“ uvedla Květa 
Nováková. 

Nejčastěji používá autorka 

k malbě olej či suchou křídu, na vý-
stavě však lidé najdou i kresby uh-
lem či tužkou. „Někdy maluji venku 
v přírodě, jindy si krajinu vyfoto-
grafuji a maluji ji podle fotografie. 
Námět na obraz mě musí oslovit, 
je však jedno, jestli je to osoba, 
věc nebo kousek přírody,“ dodala 
autorka. 

Na výstavě doplňují díla Květy 
Novákové i obrazy její přítel-
kyně Jany Topinkové. Malířky se 
seznámily na kurzu a když Květa 
Nováková pořádala výstavu svých 

děl, přizvala i svou přítelkyni. 
„Líbilo se mi, jak maluje, je opravdu 
velmi pečlivá. Tato výstava je již 
naše druhá společná,“ uvedla.

Obrazy Jany Topinkové jsou také 
všehochutí věcí pozitivních i nos-
talgických. Autorka ráda používá 
křídu, rudku či tužku. 

Vystavené obrazy obou autorek 
si mohou lidé zakoupit, kromě toho 
je možné si na výstavě objednat 
kalendář s obrazy Květy Novákové. 
Díla budou v knihovně k vidění do 
konce letošního roku. 

Výstava loutek ukazuje i unikátní 
díla německého loutkáře

Historické i současné loutky, di-
vadla i představení přináší výstava 
v galerii Špejchar s názvem Příběh 
loutky. Návštěvníci si budou moci 

prohlédnout i několik výjimečných 
kousků. „Perličkou jsou expo-
náty od německého loutkáře Uwe 
Dumbrovského. V jeho sbírce jsem 

našel unikátní plošné loutky, kde 
je jedna scénka nazvaná Černý les 
a na druhé straně scénka Afrika. To 
jsou unikáty, které jsem v českých 
zemích nikdy neviděl,“ uvedl kurá-
tor výstavy Pavel Truhlář. 

Exponáty kromě německého 
umělce zapůjčila také sběra-
telka Alena Vorlová, loutky z její 
sbírky byly vyrobeny mezi roky 
1890 a 1920. Přispělo i mostecké 
Divadlo rozmanitostí. Rodinná di-
vadla zapůjčili manželé Růžičkovi 
z Prahy. „Výstava je instalo-
vaná tak, aby dala maximální 
prostor pro fantazii diváka, aby 
si v jednotlivých scénách našel 
své příběhy, ne jen ty, které zná. 
Pověsili jsme například vedle sebe 
německého loutkáře s jeho čerty 
a české čerty, aby divák měl mož-

nost konfrontace,“ vysvětlil ku-
rátor. Výstava ukazuje loutkářské 
umění rovněž z pohledu různých 
časových období a výtvarných 
stylů. Visí tam vedle sebe loutky 
z 18. století až po současné.

Součástí výstavy jsou work
shopy pro děti, při kterých si bu-
dou moci z připravených poloto-
varů vyrobit svou loutku. Těšit se 
mohou i na představení. „Já jsem 
se v Chomutově dlouhé roky vě-
noval nejen amatérskému diva-
dlu, ale také loutkovému divadlu, 
a proto jsem z výstavy nadšený. 
Uvědomil jsem si, jaká je to škoda, 
že Chomutov nemá své loutkové 
divadlo,“ řekl návštěvník výstavy 
Josef Griml.

Výstava ve Špejcharu potrvá do 
konce ledna příštího roku.

KráTCe
česká filharmonie 
živě v kině
Přímý přenos z Dvořákovy síně 
Rudolfina uvede kino Svět 19. pro-
since od 14.45 hodin. Diváci si užijí 
kombinaci hudebních čísel. 

vánoční koncert tří 
tenorů
Vánoční koncert v kině Svět 
25. prosince od 19 hodin je 
záznam vystoupení světových 
pěveckých špiček z vídeňského 
Koncerthaus z roku 1999.  
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Judistům VTž přinesl končící rok 
medaile z mistrovských soutěží

V českomoravském poháru obhájily gymnastky vítězství

Chomutov se již brzy promění 
v olympijskou vesnici

Mimořádně úspěšnou sezonu, mě-
řeno úspěchy na mistrovských republi-
kových soutěžích, mají za sebou mladí 
judisté TJ VTŽ Chomutov. Oddílovou 
sbírku rozšířili o tři tituly mistra repub-
liky, dvě stříbrné a dvě bronzové me-
daile, vysokou sportovní hodnotu mají 
také jedno páté a dvě sedmá místa.

Aby se vůbec mohli mistrovských 
soutěží zúčastnit, museli chomutov-
ští závodníci zvládnout pět kvalifi-
kačních turnajů, které jsou součástí 
Českého poháru juda mládeže. Zde se 
bojovalo nejen o účast, ale i o nasazení 
v jednotlivých váhových a věkových 
kategoriích podle ranking listů. Většina 
závodníků TJ VTŽ se umístila na před-
ních příčkách, a tak výhoda nasazení 
byla na jejich straně.

Nejlépe tuto výhodu zužitkovali 
starší žáci. Na přeboru ČR zlatou me-
daili vybojovali Jan Vopat a Daniel 

Mertl a sedmé místo v silné konku-
renci získali Matěj Bureš a Matěj 
Černý. V hodnocení zúčastněných 
oddílů skončili závodnící Chomutova 
na čtvrtém místě. Téměř stejně dobře 
si na mistrovství ČR vedli dorostenci. 
Mistrovský titul ve své váze vybojoval 
David Vopat a stříbro Daniel Mertl, 
který využil možnost startovat jako 
starší žák za dorost. Cenné páté místo 
patřilo Tomáši Petrlíkovi. V hodno-
cení oddílů obsadili dorostenci TJ 
VTŽ šestou příčku. Na mistrovství 
ČR juniorů se prosadili David Vopat 
na stříbrnou příčku a Pavel Holý na 
bronzovou. Přebor ČR mladších žáků 
byl pro všechny zúčastněné závodníky 
TJ VTŽ první zkušeností tohoto ka-
libru. Přesto bronzová medaile Tomáše 
Zmátla a výkony Jakuba Novotného, 
Terezy Honákové a Pavla Zoubka jsou 
příslibem do budoucna.

Gymnastky z oddílu MIKA 
Chomutov podávaly i v letošní se-
zóně výborné výkony se společnou 
skladbou z minulého roku. S nezbed-
nými kužely bojovala děvčata ve 
finálovém závodě Českomoravského 
poháru v Praze. Po dvou bezchybně 

zacvičených sestavách si oddíl za-
slouženě odvezl zlatou medaili a ob-
hájil tak celorepublikové prvenství 
z minulého roku. 

S další úspěšnou skladbou se šesti 
obručemi nedosáhl oddíl ve finálo-
vém kole na stupně vítězů. „Pár drob-

ných chyb nás odsunulo na 5. místo. 
Jednalo se však o celorepublikové fi-
nále, proto si i toto umístění zaslouží 
pozornost,“ uvedla trenérka Kateřina 
Vomastová. 

Ve společné skladbě s šesti ob-
ručemi cvičily Viktorie Vlčková, 

Julie Luňáková, Kateřina Doubková, 
Zuzana Kijovová, Valentina Matzuzzi 
a Eva Šimoníčková.

V úspěšné pódiové sklad bě cvi-
čily Tereza Přikrylová, Štěpánka 
Klimešová, Vanessa Chomutovská, 
Denisa Matějková a Tereza Štolová.

Hned pět míst v kraji se od 
17. do 22. ledna promění v olympij-
ská sportoviště. 

Téměř 1 100 mladých nadějných 
sportovců se sjede do podkrušnohor-
ské oblasti na  mostecký, litvínov-
ský i chomutovský stadion, dále 
budou závodit na svazích Krušných 
hor a na Cínovci. Slavnostní zahá-
jení zimní olympiády dětí a mlá-
deže v Ústeckém kraji se odehraje 
v Chomutově na zimním stadionu 
v neděli 17. ledna od 15 hodin. 
Městské divadlo v Chomutově se zá-
roveň promění v olympijský dům. 

Jednou z deseti olympijských 
disciplín, kterou bude Chomutov 
hostit je lední hokej. 

Chomutovské divadlo také ožije 
v rytmu disco a zaplní jej i talen-
tovaní šachisté. Právě discodance 
a šachy jsou dvě další ne ryze zimní 
disciplíny olympiády. Soutěž v ša-
chu se uskuteční hned ve čtyřech 

věkových kategoriích. Tři jsou 
chlapecké a jedna dívčí. U šachistů 
bude hrát hlavní roli mozek, myš-
lení a taktika. 

Na olympiádu míří i úspěšný 
domácí sportovní tým Beethoven 
D.C., který bude soupeřit na do-
mácí půdě. „Na olympiádě budeme 
soutěžit s choreografiemi, se kte-
rými absolvujeme podzimní tour 
Czech Dance Masters,“ sdělila 
k přípravám na blížící se olympi-
ádu Eva Vlková, vedoucí trenérka 
Beethoven D.C. Chomutov. Na 
tanečním parketu se utkají repre-
zentanti krajských výprav ve třech 
disciplínách – discodance sólo, 
discodance duo, discodance malé 
skupiny. Diváky čeká jedinečná 
podívaná v podobě propracovaných 
tanečních kreací a sestav, plných 
piruet, skoků a ladných kroků. 
Olympijská „diskotéka“ nebude 
ochuzena ani o třpytivé kostýmy. 

„Soutěžní kostýmy a tréninková 
příprava je stejná jako na mistrov-
ství ČR, avšak souběžně s tím již 
připravujeme choreografie velkých 
týmů – formace a to je o to nároč-

nější,“ dodala Eva Vlková. 
Nenechte si ujít olympiádu dětí 

a mládeže 2016 a přijďte fandit! 
Vstup na všechna sportoviště je 
zdarma.

Statutární město Chomutov, tajemník MMCH vyhlašuje  
podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 

výběrové řízení 
na obsazení 
pracovních míst
• Vedoucí odboru stavební úřad
•  Vedoucí odboru rozvoje a investic
s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení
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Už čtvrt století představuje 
Skejušan rusínské tradice

Folklorní soubor Skejušan 
z Chomutova již čtvrt století pře-
náší rusínské tradice dalším gene-
racím a seznamuje s nimi i širokou 
veřejnost. Téměř tři desítky členů 
souboru z Chomutova, Klášterce 
nad Ohří, Kadaně, ale i vzdále-
nějších měst pravidelně nacvičují 
hudební i dramatická vystoupení. 
„Máme v repertoáru sto padesát 
písniček. Dále hrajeme nejrůznější 
scénky, které dokumentují naše 
tradice a historii. Lidé při vystoupe-
ních vidí, jak vypadají rusínské ná-
mluvy, svatba, šlapání zelí a mnoho 
dalších běžných i méně obvyklých 
činností,“ uvedla předsedkyně sou-
boru Kateřina Romaňáková. 

Během roku je Skejušan vidět 
při mnoha různých příležitostech, 
a to nejen v Chomutově. Soubor 
vystupuje se svými scénkami 
a písničkami například v Praze, 

Slaném, Karlových Varech a ně-
kolikrát do roka vyjíždí i do 
zahraničí. Účastní se také mší. 
Kromě akcí, kde je Skejušan jako 
host, pořádá i své. „Hned v únoru 
začínáme oslavou masopustu, 
v březnu oslavou Mezinárodního 
dne žen, Josefínskou zábavou. 
V květnu máme slavnostní setkání 
všech členů a přátel při šestadva-
cátém výročí založení souboru, 
to bude naše velká akce,“ popsala 
program příštího roku Kateřina 
Romaňáková. 

Místní mohou soubor vidět 
v rámci Chomutovských Vánoc. 
Skejušan na náměstí 1. máje vy-
stoupí 23. prosince od 15.30 hodin 
a představí rusínské vánoční tradice 
a zvyky. Oproti předešlým vystou-
pením čeká na příznivce souboru 
příjemná změna, písně bude nově 
doprovázet harmonikář. 

Vaše témata
 podněty

knihobudky 
zabaví rekreanty

Dobrý den,
četla jsem vaši výzvu v CHN 

a ráda bych za městskou orga-
nizaci Středisko knihovnických 
a kulturních služeb podala pod-
nět ke zlepšení nabídky služeb 
na Kamencovém jezeře. Chtěli 
bychom v prostoru jezera zřídit 
knihobudku nebo knihobudky. 
Zabývali jsme se touto myšlenkou 
už minulý rok a dost intenzivně 
před letošní sezonou, ale vzhle-
dem k nevyjasněných vztahům, 
které kolem Kamencového jezera 
panují, jsme nakonec žádnou ini-
ciativu nevyvinuli. Knihobudky 
jsou malé budky s policemi pl-
nými knih a časopisů, které si 
zájemci mohou bez jakéhokoliv 
omezení půjčovat. Vypůjčenou 
knihu nebo časopis si mohou po-
nechat, po přečtení vrátit nebo 
výměnou do budky dát svoji už 
přečtenou knihu nebo časopis, 
které by jinak skončily v koši. Na 
policích by byly knihy a časo-
pisy vyřazené z fondu knihovny, 
které takto mohou ještě dál slou-

žit. Léto a kniha k sobě patří. 
Myslíme si, že by to návštěvníci 
jezera mohli ocenit. O prázdni-
nách za hezkého počasí také není 
problém nabídnout občas dětem 
v areálu Kamencového jezera ce-
lodenní tvořivou dílničku, půjčo-
vat deskové hry nebo informovat 
o akcích a možnostech kulturního 
vyžití ve městě.

Děkuji za váš čas.  
S pozdravem

Mgr. Kamila Jonášová, SKKS

nebezpečí u 
dětského hřiŠtě

Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem 

a žádostí o pomoc. Kdo je zod-
povědný za „zábranu“ u vstupu 
k řece Chomutovce? Jak je vidět 
na fotografii, bezprostředně u to-
hoto nezabezpečeného vstupu je 
dětské hřiště. Nicméně i pokud by 
tam hřiště nebylo, je tato zábrana 
velice nešťastně řešená. V pod-
statě je to uprostřed cyklostezky! 
Chápu, že kdo se chce dostat 
k řece, tak se tam dostane, ale 
tohle je poněkud nestandardní. 
Nevím, kam se konkrétně obrátit. 
Pokud mne odkážete například na 

vodohospodáře, obrátím se na ně. 
V případě, že byste se chtěli anga-
žovat a máte kompetenci, prosím 
o zjednání nápravy.

Děkuji,
Jakub Bokroš

Vážený pane Bokroši, sděluji, 
že jsme zajistili opravu a dopl-

nění zbývající části zábradlí a tím 
zajistili větší bezpečnost občanů 
procházejících okolo. Děkujeme 
za zaslání podnětu a za to, že 
nejste lhostejný k problémům ve 
městě.

S přáním pěkného dne
Marcela Čermáková 

interní audit

máte také zajímavý nápad, 
podnět či zkuŠenost s něčím 
ze života ve městě?
Napište nám na e-mail:  
rekult@chomutov-mesto.cz

Před Po
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soutěž zvládli 
skvěle
Výborně reprezentovali slou-
čené střední školy ESOZ jejich 
žáci oboru mechanik – elektro-
nik. V soutěži Jablotron Cup se 
umístil Radek Herel na 2. místě 
a Martin Prostinák na 3. místě.

Šachy si zahrají 
v okresním kole
V okresním kole v šachu základ-
ních a středních škol se vedlo 
chomutovským gymnazistům 
a žákům průmyslové školy. Oba 
týmy postoupily do krajského 
kola.

děti vyráběly herbář
Žáci z geologicko – přírodo-
vědného kroužku při základní 
škole Zahradní vyráběli herbář 
z podzimních listů a zkoumali, 
co s buňkami mrkve udělá sůl, 
mouka a voda.

KráTCe

Třeťáci 
z Kadaňské se 

učili plavat

Plavecký výcvik mají za sebou 
třeťáci ze základní školy Kadaňská. 
Letos to bylo podruhé a již naposledy. 
„Byli jsme opět rozděleni do skupin 
podle svých dovedností. Jelikož se ale 
někteří z nás naučili přes prázdniny 
plavat, byli zařazeni do šikovnější 
skupiny,“ uvedla třídní učitelka Šárka 
Kulvajtová.

Děti se snažily splývat, plavat, po-
tápět a skákat do vody v rámci svých 
zkušeností, dovedností a možností. 
Většina se naučila znak, prsa a někteří 

i kraul. Další musí ještě trénovat s ro-
diči nebo prarodiči. „Nejvíce jsme se 
ale vždy těšili do herní části bazénu, 
kde jsme jezdili v tobogánu, klouzali 
se na skluzavce, nechali se unášet 
divokou vodou, odpočívali ve vířivce 
nebo jen tak řádili ve vodě. Na vodu 
jsme si zvykli a už se jí tolik nebo-
jíme,“ popsala zábavu při výcviku 
učitelka.

Mokrá vysvědčení s želvičkou, 
kapříkem nebo delfínem si nakonec 
odnesli všichni.

polské školství poznaly 
tři učitelky z Chomutova

děti z březenecké dostávají zdravé svačinky

Na Gympl laťce padl v kategorii starších žákyň letitý rekord

Tři učitelky ze sloučených střed-
ních škol ESOZ vyjely poznávat 
školství do polského Moragu. Při 
týdenním pobytu měly možnost blíže 
poznat školský systém, seznámit se 
se vzdělávacím programem partner-
ské školy a obdivovat přírodní krásy 
oblasti Mazurských jezer. „Zajímavé 
bylo zjištění, že součástí výuky pol-
ských studentů jsou i odborné exkurze 
a přírodovědné stáže na varšavské uni-
verzitě,“ uvedla manažerka projektů 
a propagace ESOZ Eva Čížková.

Studenti moragské školy jsou za-
pojeni do dobrovolnických programů 
a úzce spolupracují se speciální ško-
lou internátního typu. Jedná se o kom-
plexně propracované zařízení, kde 
najdou vše od moderních diagnostic-
kých a rehabilitačních pomůcek po 

vlastní arboretum. V hyporehabilitač-
ním a ergoterapeutickém areálu děti 
s vrozenými či získanými vývojo-
vými vadami vykonávají jednoduché 
práce při obhospodařování domácích 
i exotických zvířat.

Exkurze se uskutečnila v návaz
nosti na podepsání smlouvy o spolu
práci mezi Ústeckým krajem a Powia

tem Ostróda a podepsání dohody 
o partnerství mezi školami. Ve vol-
ném čase jednali účastníci stáže o při-
pravovaných projektech výměnných 
stáží žáků i učitelů obou škol.

České učitelky přijal na ostródské 
radnici starosta Andrzej Wiczkowski 
a jednaly také se zástupci projekto-
vého oddělení pro místní rozvoj.

Více obohatit jídelníček dětí 
o ovo ce a zeleninu chce základní 
škola Březenecká. Zapojila se proto 
do projektu Ovoce do škol. „Ke sva-
čině je čerstvé ovoce nebo zelenina 
ideální potravina. Chceme, aby se děti 
naučily zařazovat do svého jídelníčku 
ovoce, zeleninu, ale i třeba čerstvé 

šťávy,“ uvedla vedoucí školní jídelny 
Václava Bublová.

Ovoce dodá do školní jídelny sou-
kromá firma jednou týdně, vše je již 
rozpočítané po bedýnkách podle po-
čtu dětí ve třídách. Sortiment je velmi 
pestrý, kromě známých českých 
druhů děti ochutnají i exotické ovoce. 

Svačinku dostávají děti z prvního 
stupně, každé dítě dostane vždy jeden 
kus, pokud je ale ovoce nebo zele-
nina menší, dostanou dva kusy. „Děti 
jsou již naučené na den, kdy ovoce 
dostanou, a služba z každé třídy si při-
běhne na začátku velké přestávky do 
jídelny pro svou bedničku. Ze svačin 

mají radost, zaznamenali jsme lítost 
dětí, které přešly na 2. stupeň, že jich 
se toto již netýká,“ doplnila vedoucí 
jídelny.

Kromě ovoce dostaly děti také 
různé dárečky, třeba omalovánky, 
pexesa nebo desky, vždy s motivy 
ovoce a zeleniny.

Gympl laťky na Gymnáziu Chomu
tov se letos zúčastnilo 61 závodníků 
z 11 základních a středních škol. 
Tradiční soutěž ve skoku vysokém byla 
vypsána pro šest kategorií od staršího 
žactva po starší dorost. Nejpočetnější 
byla kategorie starších žákyň, kde zá-
vodilo 17 skokanek. V této kategorii 
vyhrála domácí Eliška Hodková, která 

výkonem 155 cm pře konala 15 let 
starý rekord Hany Zralíkové (153 cm). 
Držitelkou absolutního rekordu v kate-
gorii dívek je výkonem 160 cm z roku 
1999 stále Jana Hyjánková, dnes or-
ganizátorka této soutěže, která se tento 
rok exhibičně zúčastnila a překonala 
výšku 140 cm. V kategorii chlapců drží 
absolutní rekord Michal Bečvář, bý-

valý skvělý atlet a absolvent Gymnázia 
Chomutov, který během účastí na 
Gympl laťce několikrát překonal výšku 
200 cm. Absolutním vítězem v chla-
pecké kategorii stal výkonem 172 cm 
mladší dorostenec Jakub Volf. 

Výsledky – starší žákyně: 
1. Eliška Hodková 155 cm (Gymná
zium Cho mu tov), mladší  dorostenky: 

1. Adéla Kollárová 135 cm (Gymná
zium Chomutov), starší dorostenky: 
1. Anastasiya Sabadosh 140 cm 
(Gymnázium Chomutov); starší žáci: 
1. Stanislav Novotný 160 cm (ZŠ Na 
Příkopech), mladší dorostenci: 1. Jakub 
Volf 172 cm (Gymnázium Chomutov), 
starší dorostenci: 1. Patrik Exner 
165 cm (Gymnázium Chomutov).
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osmisměrka Na Štedrý den se můžete těšit na (tajenka). vtipy

Povídají si dva kapři a jeden se 
ptá druhého: „Věříš na život po 
Vánocích?”

Jsou ve vaně dva kapři a jeden 
povídá: „Je mi nějaká zima.” 
Druhý na to: „Vydrž, za chvíli tě 
obalí!”

Sousedky stojí na chodbě 
a drbou. Okolo jde Pepíček a slyší, 
co si paní od vedle povídají. Přijde 
domů a říká tátovi: „Tati, letos 
budeme mít hodně cukroví.” 
„Jakto?” odpoví táta. 
„No protože sousedky říkaly, 
že máma už měsíc peče 
s listonošem.”

Říká Pepa: „Budeme mít pěkné 
Vánoce - dám ženě tisícovku, ta 
ji dá babičce, ta zase dědečkovi 
a ten ji dá mně. Já ji potom 
vrátím sousedovi, od kterého 
jsem si ji vypůjčil, a jsme všichni 
spokojeni!”

„Franto, co dostaneš 
k Vánocům?” 
„Člověče, asi chlapa.” 
„Viděl jsem ho u manželky ve 
skříni.”

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

aerOdYN, apOrT, bláTO, drYáK, eNZYM, FrÉZKa, GráZl, CHerUb, CHráST, 
KMOTr, KObrY, KráMY, KráTer, NeVýT, ObrYS, OKapY, OZVUK, pOVrCH, 
prOSTOr, režNá, rOZTáT, SMůla, TIKeT, TlOKY, VýlOM, ZáSObY, ZVraT
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 16.12. st 14.00 hudba 20. století – SKKS
 17.12. čt 13.00 předvánoční posezení – SKKS
 19.12. so 08.00 severočeské farmářské trhy – parkoviště za bývalou tržnicí
 19.12. so 09.00 vánoční Šupina – Aquasvět 
 20.12. ne 14.00 4. adventní neděle ve staré vsi – skanzen Stará Ves
 20.12. ne 17.00 zpřístupnění městské věže – městská věž 
 23.12. st 15.00 betlémské světlo – náměstí 1. máje
 24.12. čt 11.00 živý betlém – náměstí 1. máje
 30.12. st 17.00 silvestrovský večerníček pro seniory – městské divadlo
 31.12. čt 10.00 silvestrovská brusle – SD aréna

    prohlídky interiérů staveb ve staré vsi s průvodcem – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

    večerní procházka po zooparku – každý pátek od 18 hodin – 
Podkrušnohorský zoopark

 24.12.  7.00 mŠe svatá – děkanský kostel
   16.00  mŠe svatá pro děti a mládež s vánoční 

hrou – děkanský kostel
 24., 31.12. 16.00 mŠe svatá – kostel sv. Barbory
 24.12.  22.30 půlnoční mŠe svatá – děkanský kostel
 25., 27.12. 8.00 mŠe svatá – děkanský kostel 
   10.00 mŠe svatá – děkanský kostel
   18.00 mŠe svatá – kostel sv. Barbory
 26.12.  9.00 mŠe svatá – děkanský kostel 
   10.00 mŠe svatá – DPS Písečná
 26., 29.,30.12. 17.00 mŠe svatá – kostel sv. Barbory
 28., 29., 30., 31.12. 7.15 mŠe svatá – děkanský kostel
 30.12.  18.00  mŠe svatá – děkanský kostel
 31.12.  16.00 mŠe svatá – děkanský kostel

 20.12. ne 15.00  na kouzelném paloučku V pořadu se na vás těší tančící slu-
nečnice, žabáci Kvik a Kvak, šoumen myšák Kiko a pozdravit vás přijdou i Jů 
a Hele! Podíváte se také na pohádkové rybičky pod hladinou a proletíme se 
s papírovými draky široko daleko. V představení se střídají komické dialogy, 
písničky, pohádky a soutěže, kterých se děti samy účastní.

Do 31.12. kresby a malby – Květa Nováková, Jana Topinková – výstavní síň knihovny
Do  18.12. frantiŠek bodlák – obrazy – galerie Lurago
Do 30.12. divočina v mých očích – Podkrušnohorský zoopark
Do 30.12. josef seidl a ivo maria baierle – (ne)známí jirkovští rodáci – Dům J. Popela
Do  31.12. grafiky – roman křelina – galerie Na schodech
Do 7.1. vánoční výstava domečku – Rytířský sál radnice
Do 9.1. vánoce v muzeu – třebíčské betlémy – výstavní prostory na radnici
Do  22.1. příběh loutky – galerie Špejchar
Do  24.1. jan a pavla saudkovi – galerie Zlatý klenot
Do  26.3.  poklady středověkého umění – ze sbírek Národní galerie 

v Praze – muzejní prostory na radnici
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předNášKY, beSedY, aKCe

MěSTSKÉ dIVadlO

 16.12. st 17.00 hunger games: síla vzdoru 2. část 19.00 macbeth
 17.12. čt  00.01  star Wars: síla se probouzí (3d) 16.00 star Wars: síla 

se probouzí 17.00 star Wars: síla se probouzí (3d)
   20.00 star Wars: síla se probouzí
 18.12. pá 16.00 star Wars: síla se probouzí 18.00 milenci těch druhých
   20.00 star Wars: síla se probouzí (3d)
 19.12. so 14. 45  česká filharmonie živě: mimořádný předvánoční 

koncert
   15.00 tři oříŠky pro popelku 18.00 milenci těch druhých
   19.00 star Wars: síla se probouzí (3d)
 20.12. ne 15.00 jo nesbø: doktor proktor a prdící práŠek
   17.00 star Wars: síla se probouzí (3d) 18.00 trable o vánocích
   20.00 star Wars: síla se probouzí
 21.12. po 17.00 star Wars: síla se probouzí 19.00 milenci těch druhých
 22.12. út 17.00 aldabra: byl jednou jeden ostrov
   19.00 star Wars: síla se probouzí (3d)
 23.12. st 15.00 sněhová královna 17.00 star Wars: síla se probouzí
    18.00 trable o vánocích
 25.12. pá 15.00 malý princ (3d) 17.00 padesátka
   19.00 tři tenoři – vánoční koncert
 26.12. so 15.00 sněhová královna (3d) 17.00 králové hor 19.00 padesátka
 27.12. ne 15.00 proč jsem nesnědl svého taťku (3d)
   17.00 zbrusu nový zákon 18.00 padesátka 20.00 most Špiónů
 28.12. po 15.00 jo nesbø: doktor proktor a prdící práŠek
   17.00 fakjů pane učiteli 2 19.00 padesátka
 29.12. út 15.00 hodný dinosaurus 17.00 zbrusu nový zákon
   19.00 gangster ka: afričan
 30.12. st 15.00 proč jsem nesnědl svého taťku 17.00 spectre
   19.00 star Wars: síla se probouzí (3d)
 31.12. čt 11.00 hotel transylvánie 2 (3d) 15.00 malý princ (3d)
   17.00 padesátka 18.00 bod zlomu (3d)

 
KINO SVěT

 16.12. st 17.30  vánoční koncert pěveckého sboru zŠ písečná – 
Rytířský sál radnice

   19.00  tradiční vánoční koncert – česká mŠe vánoční 
jakuba jana ryby – městské divadlo

   16.00  vánoční koncert klávesového souboru gold 
evergreens – ZUŠ

   19.30  michal david – zimní stadion
 17.12. čt 16.30  lísteček – koncert sboru zŠ a mŠ 17. listopadu – 

Café Atrium
   17.30  vánoční koncert sólistů – ZUŠ
 20.12. ne 15.00  4. adventní koncert – loutna česká a jan kačer – 

galerie Lurago
   18.00  4. adventní koncert – loutna česká a jan kačer – 

kostel sv. Ignáce
 21.12. po 17.00  třídní koncert žáků – ZUŠ
 24.12. čt 24.00  půlnoční česká mŠe vánoční jakuba jana ryby – 

kostel sv. Ignáce

KONCerTY

VýSTaVY

pravidelné 
akce

bOHOSlUžbY

24.12. čt 9.00 čekání na ježíŠka – městský park

rOdINNÉ CeNTrUM rOZMarýN

 19.12. so 8.30  sportovní vzduchová pistole a dostřelení do 
triády poloviční závody – multifunkční hala střelnice

 23.12. st 17.30 chomutov – pardubice – hokej extraliga – SD aréna
 28.12. po 17.30 chomutov – zlín – hokej extraliga – SD aréna

    veřejné bruslení – každé úterý od 18 hodin, sobota a neděle 
od 10 a 17 hodin – zimní stadion

   bruslení s lektorem – každou středu od 17.30 hodin – zimní stadion

SpOrT

pravidelné 
akce

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

   vŠemu světu na Útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

  minerály a horniny kruŠnohoří – Dům Jiřího Popela
   pohledy do pravěku – nová archeologická expozice – Dům Jiřího Popela
  lapidárium – kamenné plastiky – expozice muzea na radnici
  fialův pohyblivý betlém – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice

 16.12. st 17.00 vánoční papírové tvoření
 19.12. so 10.00 vánoční aranžování
 22.12. út 10.00 badminton smíŠených dvojic 
 23.12. st 9.00 florbal pro vŠechny kluky a holky

SVč dOMečeK 
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Děti se doma málo hýbou, nejsou 
zvyklé celý den chodit. Využívali 
jsme krásného počasí a vyráželi jsme 
na vycházky rovnou po snídani, po 
obědě byl klid a pak zase na vy-
cházky až do večera.
U procházek ale jistě vše 
nekončilo…

Naopak, program byl velmi bo-
hatý. Měli jsme besedu s lidmi ze 
Šumavského národního parku, mys-
livcem, s horskou službou, byli jsme 
na hydrometeorologické stanici, měli 
jsme pozvaného sokolníka a byli jsme 
se podívat ve sklářské huti. Během ce-
lého roku plníme projekt Čím budu, až 
vyrostu, takže i do tohoto projektu nám 
činnosti při pobytu krásně zapadaly. 

Na vycházkách bylo úžasné, když 
jsme se setkávali s lidmi z domácích 
farem. Když viděli kupu dětí, tak nás 
zastavovali, zvali dál a ukazovali dě-
tem zvířátka. Bydlí na samotách tak 
jsme pro ně byli zpestřením. Byli jsme 
třeba u jedné rodiny, která má farmu 
s kravičkami. Viděli jsme tedy péči 
o kravičky, dojení mléka, zpracování 
mléka na sýr.
Stala se nějaká veselá příhoda?

Byla jich strašná spousta. Například 
v lese jsme objevili mrtvého netopýra. 
Děti stály okolo a přemýšlely, kde se 
tam netopýr vzal, když létá v noci. 
Jeden chlapeček říká druhému, že se asi 
v noci srazil s jelenem. Druhý mu na to 
pohotově odpověděl, že je to blbost, že 
by tam musel ležet i ten jelen.

Jaké jste měli ohlasy od rodičů?
Velmi pozitivní. Rodiče chvá-

lili především snahu učitelek, které 
každý den dávaly na web fotografie 
a popisovaly, co děti zažily. Takže 
rodiče měli přehled, co se na pobytu 
děje a když viděli spokojené úsměvy 
dětí na fotkách, věděli, že se o ně 
nemusejí bát. Rodiče ale měli velmi 
rozumný přístup i v těch méně pří-
jemných věcech, to když si museli 
přijet pro své nemocné dítě. I když 
bychom chtěli, aby všechny děti 
přečkaly pobyt zdravé, nemůžeme 
to ovlivnit, a rodiče si to naštěstí 
uvědomili. Takže i když si museli 
předčasně odvézt svého potomka, 
děkovali nám, že s námi mohlo dítě 
být alespoň pár dní.
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děti se málo hýbou a žijí 
ve znečištěném prostředí. 
Vyvezli jsme je na šumavu
Pokračování ze str. 8




