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23. 12. 2014 Slevu 

15 %
na nákup dárků 
pro vaše blízké.

PŘILETÍME VÁM DOBŘE PORADIT 
SE SPOŘENÍM A INVESTICEMI

Moudré spoření s Prémií 2000 Kč
a zhodocením úspor 4,44 %

Detailní podmínky akce Moudré spoření s Prémií 2000 Kč najdete na www.modrapyramida.cz. 
Modrá pyramida si vyhrazuje právo akci kdykoli ukončit.

Přijďte k nám nebo nás kontaktujte a my rádi přijdeme za vámi. 

tel.: 723 064 200, 739 500 610
Blatenská 2327, Chomutov

moudre-sporeni 188x63 14441.indd   1 28.11.14   9:29

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

– volná cvičná dílna se samostatným vchodem + samostatné soc. zařízení)
• Pavilon E – přední část – přízemí i 1. patro – celé volné
Možnost využití: prostory k podnikání – kancelářské, skladové prostory, možnost provozování služeb typu kosmetika, 
kadeřnictví, pedikúra, manikúra, masáže, cvičení, právní poradny, školící prostory, popř. lehká výroba atd.

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

www.chomutov-mesto.cz

pronájem prostor
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1.–23. 12.
Chomutovské Vánoce

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

31. 12.
magistrát otevřený do 15 hodin

2. 1.
magistrát uzavřen

3. 1. 
Tříkrálový koncert Happy Smile 
v Rytířském sále na radnici od 
17 hodin – dobrovolné vstupné 
na Tříkrálovou sbírku

4.–12. 1.
Tříkrálová sbírka

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Bart je tři roky starý kříženec větší 
velikosti. Má hodnou a mazlivou 
povahu, ale není vhodný k jiným 
psům. Dobře by se cítil v domku 
se zahradou.

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.

Milí přátelé,
přeji vám klidný a pohodový adventní čas v kruhu vašich 
blízkých a Vánoce se splněným přáním. 

Do nového roku pak přeji zdraví, štěstí, úspěchy a samé úsměvy. 
Ať je rok 2015 pro vás všechny opravdu tím šťastným.

Jan mareš, primátor města

 téma
 4 KOZa RóZa Se 

pOčTVRTÉ ROZlOUčIla 
lOSOVáNíM VíTěZů 
Více než 400 rodin, 17 akcí, 
z toho dvě bonusové, 
a především 114 rodin, které 
se zúčastnily nejméně deseti 
setkání a byly tak zařazeny do 
slavnostního slosování.

 aktuality
 6 ZTRaCeNý SYMbOl 

gYMNáZIa Se VRáTIl
Po sedmdesáti letech na 
moudrost a pospolitost 
Chomutovanů opět dohlíží 
bohyně Pallas Athena. 
Její socha byla slavnostně 
odhalena na pilíři u vchodu 
gymnázia. 

 aktuality
 7 VáNOčNí MUž, čeRTI 

a MIKUláš pUTOValI 
přeS HRaNICe
Jaké jsou Vánoce u nás a v Ně-
mecku, představil přeshraniční 
projekt Dětské Vánoce 
v Krušných horách.

 rozhovor
 8 NejVěTší OdMěNOU je 

pRO Mě pOděKOVáNí 
Od KlIeNTa
Zaměstnankyně Sociálních 
služeb Chomutov Jana 
Heřmánková patří mezi 
nejlepší sociální pracovnice 
v České republice.

 kultura
 9 jedeN KROK přeS 

pRáH MUZea a jSTe 
Na TRadIčNíM 
MIKUlášSKÉM TRHU 
Oblastní muzeum tradičně při-
pravuje před Vánoci tema tickou 
vý stavu. Ta letošní je ovlivněna 
přeshraničním projektem Dět-
ské Vánoce v Krušných horách.

 sport
 10 CHOMUTOVSKý ZápaS 

pOTVRdIl VZeSTUp 
VýKONNOSTI
Chomutovský zápas se vrací 
na výsluní a končící sezona 
2014 tento trend plně 
potvrdila.

 fotostrana
 15 Ve STaRÉ VSI řádIlI 

čeRTI Na KONíCH 
a přIpRaVOValY Se 
VáNOCe
Každý adventní víkend to ve 
Staré Vsi žije. Nedělní odpo-
ledne si lidé užili s divadly, 
ze skanzenu si navíc odnesli 
krásné vánoční výrobky.
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Více než 400 rodin, 17 akcí, z toho dvě bonusové, a především 114 rodin, které se zúčastnily nejméně deseti 
setkání a byly tak zařazeny do slavnostního slosování – tak lze v číslech popsat čtvrtý ročník Rodinného 
zápolení. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se Rodinného zápolení zúčastnili a společně s námi trávili čas 
a objevovali zajímavé akce i místa ve městě,“ řekl primátor Chomutova Jan Mareš a připomněl, že soutěžní 
týmy pomáhají městu vytvářet a rozvíjet něco, co nemá v Česku obdobu, a tím Chomutovu přispěly k zisku 
prestižního ocenění Město přátelské rodině.

Také čtvrtý ročník Rodinného zá-
polení zakončilo tradiční losování ví-
tězů, které tentokrát nejvíce rado-
sti přineslo rodině Pešatových, ta vy-
hrála zájezd v hodnotě 30 tisíc korun. 
„Jsem v šoku. Rodinného zápolení se 
účastníme od první akce, ale nikdy 
jsem nečekala, že bychom mohli vy-
hrát,“ svěřila se maminka, jejíž rodina 
však už v minulosti uspěla v dílčích 
soutěžích, jako byla Rodinná kuchařka 
nebo Štrúdlování. Druhé místo pat-
řilo Burdovým a třetí Němečkovým, 
kteří si také odnesli poukaz na dovole-
nou. Dáreček z mikulášského setkání 
v kině Oko, které zpestřilo i vystou-
pení Heidi Janků, si však odnesl každý 
rodinný tým. 

Všichni už se určitě těší na nové 
setkání s kozími sourozenci Rózou 
a Rozmarýnkem. „Soutěžící i ty, kteří 
s námi zatím žádnou akci nezkusili, sr-
dečně zvu na další ročník Rodinného 
zápolení, ve kterém budou opět připra-
veny zajímavé akce,“ potvrdil primá-
tor Mareš. Pátý ročník Rodinného zá-
polení začíná 24. ledna akcí Veselé na-
rozeniny.

Naopak čtvrtý ročník soutěže od-
startoval akcí Chomutovská ploutev 
v Aquasvětě. „Rodinné zápolení po
kra čuje a mě těší, že se tady sešlo tolik 
rodin. Chápu to jako signál, že znovu 
budou chomutovské rodiny soutěžit ve 
velkém počtu,“ řekl v polovině ledna 
primátor. Cho mu tov ská ploutev pa-

tří tradičně k těm nejnavštěvovaněj-
ším. Týmy si zaplavaly či využily vod-
ních hrátek v zážitkové části akva-
par ku. Především maminky si vyzkou-
šely cvičení akvaaerobiku a prarodiče 
zase zaujala ukázka kondičního cvi-
čení pro seniory.

Měsíc poté roztančil Ples princů 
a princezen SD arénu. Na ledě krou-
žily masky králů, královen a jejich 
urozených ratolestí, ale i řady dalších 
postav. Díky nápaditosti i umu zúčast-
něných se zdálo, že se SD aréna pře-
nesla do pohádky. V kategorii dospě-
lých si cenu za nejlepší masku od-
nesl královský pár manželů Zuzany 
a Bra ni sla va Voj te ko vých. „Něco do 
kostýmu jsme si ušili a něco koupili,“ 
přiznala Zuzana Vojteková. Své umění 
soutěžícím ukázaly také malé chomu-
tovské krasobruslařky. 

Třetí letošní akce Rodinného zá-
polení zavedla maskoty Rózu a Roz
marýnka poprvé v historii na půdu 
Střední průmyslové školy a vyšší od-
borné školy Chomutov. Na týmy če-
kala hodinu a půl dlouhá cesta budo-
vou. Na ní poznaly zázraky progra-
mování v podobě operačního sys-

tému Andromeda i základy robotiky. 
Vyzkoušely si několik pokusů z fyziky 
a chemie. 

Letos koza Róza pozvala soutě-
ží cí rodiny hned dvakrát do zoo par ku. 
Poprvé to bylo v dubnu na akci Or
ni to lo gic ká. Čtvrtá akce se totiž in-
spirovala Mezinárodním dnem ptac-
tva. „Ten se slaví druhého dubna a my 
jsme připravili deset soutěžních sta-
novišť motivovaných právě ptačí říší. 
Soutěžící mohli například zjišťovat, 
která ptačí budka se hodí pro který 
ptačí druh, učili se rozpoznávat ptačí 
pera nebo rozeznávat raroha či orla,“ 
uvedla Martina Pelcová, vedoucí pro-
pagace Podkrušnohorského zoo parku.

Během Chomutovských slavností 
nezahálela ani koza Róza. Připravila 
si detektivní pátrání v centru města, 
při kterém na základě indicií a dopisů 
od tajemného přítele soutěžící pátrali 
po slavném chomutovském rodákovi. 
„Sledování stop je následně provedlo 
po všech historických památkách,“ 
prozradila organizátorka Rodinného 
zápolení Marie Heřmanová. Soutěžící 
se dozvěděli mnoho zajímavostí o mi-
nulosti svého regionu i celé Evropy. 

Koza Róza se 
počtvrté rozloučila 
losováním vítězů 

Účastníkům závěrečného losování zazpívala Heidi Janků.

Myslivecký den na Červeném hrádku
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Kdo vytrval, ten nakonec nalezl po-
klad i onoho tajemného přítele, kte-
rým byl Gustav Brosch, spoluobjevitel 
Země Františka Josefa. 

Turistický výšlap s mysliveckou 
tečkou, tak vypadala v pořadí šestá 
akce. Rodiny zavedla na Červený hrá-
dek, kde jim odměnou byla netradiční 
podívaná. Na zámku se totiž ten den 
konal Myslivecký den s oblastní vý-
stavou psů loveckých plemen a trofejí 
spárkaté zvěře. Myslivci do programu 
zařadili také výtvarnou a pěveckou 
soutěž pro děti. Samozřejmě i ty byly 
inspirovány lesem, zvířaty a krajinou. 

Stejně jako v minulém roce, 
také letošní Otevřeno spojilo síly 
s Rodinným zápolením. Proto po 
dvou dnech večerního programu na 
Hřebíkárně patřil třetí den festivalu dě-
tem, které tak mohly oslavit svůj Den 
dětí. A byl to den vskutku pohádkový. 
Děti a jejich rodiče totiž během od-
poledne potkaly například princeznu, 
vodníka nebo prince. „Zaměstnanci or-
ganizace Kultura a sport Chomutov 
pro nás připravili pohádkovou cestu 

podél řeky Chomutovky. Děti se tak 
mohly vydat do říše pohádek,“ vy-
světlila přítomnost pohádkových po-
stav Heřmanová. Koho pohádkový 
svět u řeky zmohl, ten si mohl odpo-
činout na Hřebíkárně u divadelního 
představení. 

V polovině června si účastníci 
Ro din ného zápolení při další akci 
mohli odpočinout od soutěžení, 
město Cho mu tov ve spolupráci s rá-
diem Blaník pro ně připravilo bo-
nus pod názvem Bla nické sluníčko. 
„Rádio Blaník pro nás nachystalo 
bohatý kulturní program, například 
Josefa Vágnera, Ja ku ba Smolíka 
a spoustu dobré české muziky,“ 
uvedla Heř ma no vá. Kromě pěvec-
kých hvězd si děti mohly užít skáka-

cího hradu, nechat si pomalovat ob-
ličej nebo si zkusit rozmanité triky 
pod vedením kouzelníka. 

Ani o prázdninách se soutěžící 
nenudili, naopak se bavili v tramp
ském duchu. Společně s Rózou a Roz
ma rýn kem vyrazili do letního kina, 
kde strávili noc. „Jako správní tram-
pové jsme spali pod stanem, opé-
kali buřty a ráno jsme společně posní-
dali,“ vysvětlila název Trampský den 
Heřmanová. Pro zábavu hrála skupina 
Makovec a před spaním děti na plátně 
kina zhlédly film Kozí příběh. 

O 14 dní později vyrazili soutě-
žící na výlet. Róza si s dětmi vyšlápla 
poblahopřát ke 110. narozeninám 
pře hradě Ka me nič ka. Účastníci vyra-
zili Bez ru čo vým údolím ke Třetímu 
mlýnu, kde pro ně byla v úpravně 
vody připravena zajímavá prohlídka. 
Kdo chtěl jako správný gratulant po-
přát monumentálnímu stavebnímu 
dílu, ten musel vyšlapat ještě kopec 
navíc, aby stanul přímo u Ka me
nič ky a případně se podíval do útrob 
její hráze.

V polovině srpna si soutěžící dali 
dostaveníčko na rodinném pikniku. 
Smyslem akce bylo pořádně si užít 
krásný letní den se spoustou her a dob-
rého jídla. Piknikové koše přetékaly 
dobrotami. „My jsme si přinesli tousty, 
džus, buchtu, meloun, řezy a jablka. 
Chceme si to užít,“ prozradila ten-
krát obsah koše Lada Be ne di ko vi čo vá. 
Kdo načerpal při jídle dost energie, 
mohl se vrhnout do víru připravených 
soutěží. Hrál se kriket, točily se obruče 
a trefovalo se do kuželek. Nadšení mo-
toristé mohli vyzkoušet miniautíčka, 
vozítka segway nebo motokoloběžky. 

Posledního srpna Rodinnému zá-
polení nepřálo počasí. Organizátoři 
a atletický oddíl TJ VTŽ okamžitě 
z deštivého stadionu přesunuli akci do 

sportovní haly. „Děti si mohly zaběh-
nout sprint 20 metrů z nízkého startu, 
zkusily si hodit pěnovým oštěpem, za-
běhaly si překážky nebo žebříček, ho-
dily si medicinbalem nebo skočily 
z místa,“ vypočítávala cvičení trenérka 
oddílu atletiky TJ VTŽ Chomutov 
Jana Hyjánková.

Dvanáctá akce Rodinného zápo le ní 
potěšila všechny, kteří se nebojí svoje 
ruce nebo kopýtka ponořit do hlíny. 
Na zahradě mateřské školy Kamarád 
v Rů žové ulici se totiž sázely květiny. 
„Byly to nenáročné pokojové kytičky, 
o které se mohou starat i dětičky,“ 
řekla Věra Ře pí ko vá z MŠ v Růžové 
ulici. Rodiny, které dorazily na akci, si 
vybraly z řady druhů tu svoji květinku 
a mohly začít s přesazováním do ba-
revných květináčů. Na dětech bylo po-
znat, kdo už před dvěma lety podob-
nou akci absolvoval. Ostatním, které 
se k sázení květin dostaly vůbec po-
prvé, museli trochu vypomoci rodiče. 

Při třinácté akci Róza s Roz ma rýn
kem spojili síly s úřadujícími mistry 
České republiky, akci totiž spoluorga-
nizoval softbalový klub SC 80 Beavers 
Chomutov. „Bobři reprezentují sport, 
který sice není zcela masový, ale 
v Cho mu to vě má dlouhou tradici. 
Jejich výsledky dělají dlouhodobě 
dobré jméno městu,“ vysvětlil spojení 
primátor Mareš. Během soutěžního 
dne na týmy čekalo deset disciplín, 
které byly inspirované softbalem.

Do světa knih nahlédli účastníci 
Rodinného zápolení při říjnové akci. 
V prostorách knihovny prozkoumali 
vývoj písemnictví od starověku až 
po současnost, připomněli si význam 
čtení i knih samotných a také se sezná-
mily s knihtiskem a psacím strojem. 
Kromě toho čekalo na malé i velké 
čtenáře zábavné překvapení. „Jako 
doprovodný program jsme zvolili 
Listování. Je to propojení divadla a li-
teratury. Herci nejen hrají, ale u toho 
ještě čtou z knížky,“ doplnila Kamila 
Jonášová, zástupkyně ředitelky SKKS. 

Malí kamarádi kozy Rózy nezapo-
mínají ani na ostatní příslušníky zví-
řecí říše, proto při listopadové akci 
věnovali pozornost bodlinatým jež-
kům. Těm měly děti pomoci s ulože-
ním k zimnímu spánku. „Jednotlivé 
úkoly jsme připravili tak, aby se ná-
vštěvníci dozvěděli o těchto živočiších 
co nejvíce,“ řekla Barbora Thumsová 
z ekocentra při Podkrušnohorském 
zoo parku. 

Druhá bonusová akce se uskuteč-
nila v Rytířském sále starobylé rad-
nice. Rodiny se sešly ve vánoční ná-
ladě, ozdobily vánoční strom a napsaly 
dopisy Ježíškovi. Kdo se nebál kon-
kurence, přinesl také cukroví, aby jej 
ostatní ochutnali. „Týmy tak získaly 
šanci doplnit si desátou známku, která 
jim chyběla, aby se mohly zúčastnit 
slavnostního losování,“ dodala organi-
zátorka Marie Heřmanová. 

Jan MaReš: Soutěžící i ty, kteří S náMi zatíM 
žádnou akci nezkuSili, SRdečně zvu na další 
Ročník Rodinného zápolení, ve kteRéM budou 
opět připRaveny zaJíMavé akce.

K 
čl

án
ku

 s
e 

sy
m

bo
le

m
 

 n
al

ez
ne

te
 v

id
eo

 n
a 

ec
ho

m
ut

ov
.c

z

Trampský den v letním kině

Malý vědec v prostorách průmyslové školy

Vánoční těšení na historické radnici
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Kdy bude 
uzavřený 
magistrát?

Chomutovský magistrát bude 
mít omezený provoz na Silvestra 
31. prosince, a to pouze do 15 ho-
din. Uzavřený zůstane v neúřední 
den v pátek 2. ledna. V ostatních 
dnech bude otevřený veřejnosti 
v tradičních úředních dnech a ho-
dinách. 

Na vánočním trhu koupíte 
suvenýry města

Co se děje 
v partnerských 
městech?

Město zahájí rok 2015 s rozpočtovým provizoriem

Ztracený symbol 
gymnázia se vrátil 

Vánoční trh na náměstí 1. máje 
nabízí nejen vánoční zboží a občer-
stvení, ale v Ježíškově poště jsou 
ke koupi i vánoční suvenýry města. 
„Nabízíme sérii vánočních pohledů 
a korespondenčních lístků přede-
vším pro sběratele, kalendář na rok 
2015 s názvem Chomutov z výšky, 

hrnečky a svíčky s vánočním cho-
mutovským motivem,“ uvedla Silvie 
Škubová z kanceláře primátora. 
Ostatní chomutovské suvenýry, jako 
jsou hrnky, trička, kniha o sochách 
nebo film o Chomutovu a mnoho dal-
ších, jsou v prodeji v blízkém měst-
ském informačním centru.

Na Slovensku se konaly volby 
a v našem partnerském městě v Tr
navě se vystřídal primátor. Vladimír 
Butko, který navštívil Chomutov 
při dubnových městských slavnos-
tech, totiž již znovu nekandidoval. 
Začátkem prosince se novým pri-
mátorem Trnavy stal mladý právník 
Peter Bročka. 

V německém AnnaberguBuch
holzi po dlouhých letech ve funkci 
primátorky skončila sympatická 
Barbara Klepsch, protože se stala 
ministryní sociálních věcí saské 
vlády. „Gratuloval jsem paní primá-
torce k práci, ve které může zúro-
čit léta působení v komunální poli-
tice. Věřím, že naše vztahy s Anna
bergem budou i nadále vřelé, jako 
za jejího působení,“ uvedl primátor 
Jan Mareš.

V přípravě je i partnerská 
smlouva s polským Belchatowem, 
zástupce Chomutova by ji měl jet 
v lednu projednat. 

Chomutov bude zahajovat rok 
s rozpočtem, který se bude řídit pravi-
dly rozpočtového provizoria, protože 
se neustanovilo zastupitelstvo kvůli 
opakovanému volebnímu hlasování. 
Rozpočtové provizorium není žádná 
katastrofa, jedná se o zcela standardní 
nástroj, který nastává v situaci, kdy 
není schválen rozpočet jakékoliv ve-
řejnoprávní instituce, tedy i obce. 
Zaručuje téměř normální fungování 
města. „Naší povinností je pro ob-
čany zabezpečit standardní fungování 
města a jeho organizací, jako jsou na-
příklad školy, sociální služby, tech-
nické služby či dopravní obslužnost. 
Občan by tedy skutečnost, že rozpo-
čet bude na začátku roku fungovat ji-

nak, neměl vůbec poznat,“ řekl pri-
mátor Jan Mareš.

Rozpočet bude mít výrazná ome-
zení. V době rozpočtového provizoria 
se uskutečňují pouze nezbytně nutné 
výdaje pro zajištění běžného provozu 
a fungování města. Ne budou se zaha-
jovat nové investiční akce. „Fi nan co
vat tak lze pouze akce, které byly za-
hájeny v předchozím roce, či akce, 
kde již vyplývá závazek z uzavřené 
smlouvy o dílo či z pod mínek po-
skytovatele dotací. V oblasti oprav 
a údržby budou financovány pouze 
opravy, které jsou havarijními stavy,“ 
vysvětluje ekonom města Jan Mareš. 
Z provozních výdajů budou hrazeny 
pouze ty na činnosti spojené s výko-

nem státní správy, vyplývající z uza-
vřených smluv, příspěvky na provoz 
příspěvkových organizací a nejnut-
nější výdaje na zajištění běžného pro-
vozu a výdaje, které ukládají zákony. 
„V praxi to znamená, že každý výdaj 
bude posouzen z hlediska nezbytnosti 
jeho vynaložení, a pokud nebude ne-
zbytně nutný, bude odložen do doby, 
až se ustanoví nové zastupitelstvo 
města, které schválí řádný rozpočet 
města,“ dodává primátor Mareš. 

Omezení se dotknou i společ-
ností města, které obdrží v době 
rozpočtového provizoria, pouze mě-
síčně 1/12 plánovaných dotací a bu-
dou mít zakázáno nakládat s fondy. 
V době rozpočtového provizo-

ria nebudou poskytovány inves-
tiční dotace ani půjčky z rozpočtu 
města. Současně je pozastavena do-
tační a grantová politika. „Kluby, 
spolky a neziskové organizace by 
si však měly podle schválených zá-
sad v řádných termínech o dotace 
požádat a doložit vyúčtování le-
tošního roku. Uvolnění finančních 
prostředků pak bude provedeno po 
ustanovení nového zastupitelstva,“ 
dodal ekonom Mareš. 

Město bude hospodařit s vyrovna-
ným rozpočtem ve výši 1,3 miliardy 
korun. Radnice se dlouhodobě snaží 
mít vyrovnané nebo přebytkové roz-
počty. Proto město už řadu let není za-
dluženo.

Po sedmdesáti letech na moudrost 
a pospolitost Chomutovanů opět do-
hlíží bohyně Pallas Athena. Její so-
cha byla slavnostně odhalena na pi-
líři u vchodu gymnázia. Jde o obdobu 
původní bronzové sochy, která byla 

za druhé světové války z budovy se-
jmuta. „Dále putovala na nádraží, ze 
kterého nikam neodjela. Z mého bá-
dání jsem zjistil, že se dostala do hro-
mady šrotu, ve které nejspíše druhou 
světovou válku přežila. Avšak zane-

dlouho poté byla sešrotována spo-
lečně se spoustou kovu,“ vypráví 
osud sochy ředitel školy Jaroslav 
Za hrád ka, se kterým odhalení Pallas 
Atheny sledovala řada významných 
hostů, mezi nimi také bývalý ředitel 
gymnázia Zdeněk Petráček, samotný 
tvůr ce sochy Kamil Sopko a primátor 
města Jan Mareš.

Již v 70. letech se začala projek-
tovat socha nová, ale příhodná si-
tuace přišla až se sametovou revo-
lucí, jelikož po druhé světové válce 
se na prázdné místo dostala pěticípá 
hvězda. Rokem 2010 započala ve-
řejná sbírka, která trvala dva roky. 
Jejím výsledkem je práce z dílny aka-
demického malíře a sochaře Kamila 
Sopka, který bez formy dokázal vy-
tvořit čtyřmetrovou bohyni Pallas 
Athenu, jež opět shlíží z piedestalu na 
město Chomutov.
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KRáTCe
Živý Betlém Bude 
opět na náměstí 
Už po sedmé si budou moci 
oby vatelé Chomutova i přes-
polní náv štěv níci na Štědrý den 
na náměstí 1. máje od 11 do 
15 hodin užít největší biblický 
příběh naživo.

do hor vyrazí skiBusy
Skibusy budou i letos vozit mi-
lovníky zimních sportů do Kruš-
ných hor. Vyjíždět budou na Boží 
Dar i na Horu Svatého Šebestiá-
na. Pojede se nejen o víkendech, 
ale i mezi vánočními svátky.

tři králové proJdou 
městem
Tři králové vyjedou ze Staré Vsi 
v zooparku již tradičně 6. ledna. 
Na náměstí 1. máje je mohou 
lidé spatřit v 16 hodin.

zoopark zkraCuJe na 
svátky otevíračku
Otevírací doba zooparku bude 
na Štědrý den a na Silvestra zkrá-
cena. Pokladny se uzavřou již ve 
14 hodin. Ostatní sváteční dny zů-
stává otevírací doba nezměněna.

knihovna se 
o vánoCíCh uzavře
Chomutovská knihovna bude 
o vánočních svátcích od 23. pro-
since do 1. ledna uzavřena. Čte-
náři si tak v této době nebudou 
moci knihy vypůjčit ani vrátit. 

přiByly lavičky
Celkem čtyři nové lavičky přiby-
ly v Kyjické ulici. Tam je v těchto 
dnech nainstalovaly Technické 
služby města Chomutova. 

TSMCH: Neřežte stromy v parcích, nebo 
budete mít zapáchající Vánoce

lednová Tříkrálová sbírka 
potrvá více než týden 

Stromek uříznutý v okolí Cho mu
tova nebo přímo ve městě pěkně zne-
příjemní Vánoce. Technické služby 
totiž právě dokončily nátěry stromků, 
kterých by se mohlo zachtít zlodě-
jům. „Někteří lidé chtějí ušetřit, a tak 
vyrážejí do lesíků či parčíků a tipují 
si svůj budoucí vánoční strom, který 
je nebude stát ani korunu. V Cho mu
to vě se ale toto chování lidem nevy-
platí, stromy jsou opatřené nátěrem,“ 
uvedl náměstek primátora Martin 
Klouda.

Nátěr Cervakol je nenápadný, 
jakmile se ale začne zahřívat, nesku-

tečně zapáchá. Stačí už velmi malé 
množství nátěru. Když se tedy takto 
natřený stromek dostane do domác-
nosti, jen těžko se zápach větrá a ne-
zodpovědní lidé na něj opravdu 
dlouho nezapomenou. „Jehličnaté 
stromky jsme natřeli až do čtyřme-
trové výšky, nevyplatí se tedy ře-
zat ani špičky vzrostlejších stromů,“ 
upozornil vedoucí provozovny ve-
řejná zeleň Technických služeb města 
Chomutova Daniel Voborník.

Nátěr získaly stromky například 
v ulici Alešova, Palackého, Jiráskova, 
Borová, Vilová, M. Kopeckého a na 

sídlištích Kamenná a Písečná. Práce 
na nátěru stihl jeden zahradník za 
pouhý den. 

Oblastní charita v Chomutově, 
Podkrušnohorský zoopark, Globus, 
Piráti Chomutov a město Chomutov 
spojí síly při každoroční dobročinné 
Tříkrálové sbírce. Od 4. do 12. ledna 
příštího roku budou moci občané po-
tkat v ulicích koledníky, na náměstí 
bude stánek s dobrotami, na rad-
nici se uskuteční koncert a do sbírky 
se zapojí i maskot Pirátů Picaroon. 
„Každoroční vybraná suma ukazuje, 
že Chomutované mají srdce na pra-
vém místě, a opravdu jsem rád, že 
máme možnost pomoci s organi-
zováním sbírky,“ řekl primátor Jan 
Mareš. 

Mezi hlavní akce Tříkrálové 
sbírky 2015 bude patřit již tradiční 
průvod, který 6. ledna dorazí odpo-
ledne na náměstí 1. máje. Tady již 
bude připraven stánek s gulášem, 
svařákem či perníčky a pro děti ma-
lování na obličej. Hokejové utkání 
Chomutov–Most, které se usku-
teční 10. ledna, bude mít také dob-
ročinný podtext. Třetího ledna se 
bude konat koncert pěveckého sboru 
Happy Smile v Rytířském sále na 
radnici od 17 hodin a veškeré dob-
rovolné vstupné také připadne na 
Tříkrálovou sbírku.

V lednu 2015 proběhne již šest-

náctý ročník této charitativní akce. 
„Každá skupinka koledníků musí mít 
doprovod minimálně jedné dospělé 
osoby, která je povinna se na požá-
dání prokázat průkazkou vydanou li-
toměřickým biskupstvím a mít zape-
četěnou kasičku s nálepkou Charita 
ČR,“ řekla ředitelka Oblastní charity 
Chomutov Denisa Albrechtová. 

 Sbírka je největší dobrovolnic-
kou akcí u nás a její výtěžek je určen 
na pomoc handicapovaným, nemoc-
ným, matkám s dětmi v tísni a dal-
ším jinak znevýhodněným skupinám 
lidí, a to zejména v regionech, ve 
kterých sbírka probíhá.

Jaké jsou Vánoce u nás a v Ně
mecku, představil přeshraniční projekt 
Dětské Vánoce v Krušných horách. 
„Vlastně si vzájemně představíme vá-
noční čas z pohledu dětí. Je to možná 
nová tradice do budoucna a prohlou-
bení vánočních zvyků na obou stra-
nách hranic,“ uvedl primátor města 
Jan Mareš. 

Z partnerského AnnaberguBuch
holze přijely předškolní děti s pásmem 
písní a básniček, společně s dětmi 
z cho mu tov ských mateřinek zahá-
jily vánoční výstavu v Rytířském 
sále radnice a ozdobily na náměstí 
1. máje vánoční stromky. Přivezly 
Vánočního muže. „U nás na Štědrý 
den přichází Vánoční muž, který má 
knihu, v níž je o každém dítěti nějaký 
záznam. Hodné děti dostanou dárek, 
zlobivé mohou dostat metličkou,“ vy-
světlila Chris tina Lin ke, vedoucí od-

boru školství, vzdělávání a sociál-
ních věcí města Anna bergBuch holz. 
Na oplátku zase české děti jely spo-
lečně s čerty, Mi kulášem a andělem 
zazpívat do Saska. „Velkým přínosem 
byl i výměnný pobyt dětí v mateř-
ských školách, kde si ty německé zku-
sily s našimi učitelkami vánoční krea-
tivní tvorbu,“ řekla ředitelka Mateřské 
školy Chomutov Irena Kopecká.

„Kromě výměnného programu 
dětí z Čech a Německa vznikla na 
chomutovské radnici krásná společná 
vánoční výstava a také si děti z obou 
partnerských měst ozdobily společně 
stromečky na chomutovském ná-
městí, na radnici a v ulici Anna ber gu
Buch holze,“ uvedla projektová ma-
nažerka Marcela Kukiová. Cho mu tov 
má na náměstí díky projektu nové 
stánky zdobené vánočním příběhem 
z Krušnohoří na zadních stranách. 

Vánoční muž, 
čerti a Mikuláš 

putovali přes 
hranice
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Pracovat se staršími lidmi není vů-
bec jednoduché. Jak jste se ke své 
práci dostala? 

Pracovala jsem jako rehabilitační 
pracovnice, třicet let jsem dělala tuto 
profesi a poslední roky jsem ji vyko-
návala v domově pro seniory, takže 
tím jsem se dostala mezi lidi staršího 
věku. Poté jsem dostala od organi-
zace nabídku, zda bych chtěla dělat 
sociální pracovnici. 
To je přece úplně jiná oblast. 

Ano, proto jsem při rozhodování 
opravdu váhala, protože je to úplně 
jiná práce, i když s věkově stejnou 
klientelou. Nakonec jsem se rozhodla 
zkusit to a i když je práce s lidmi 
velmi složitá, dodnes svého rozhod-
nutí nelituji.
Pojem sociální pracovnice je po-
měrně široký, čemu konkrétně se 
věnujete? 

Já přicházím do styku s klienty ve 
chvíli, kdy se začnou zajímat o naše 
služby. Vysvětluji jim, jaké služby na-
bízíme a vše, co se týká organizace. 
Vždy vyslyším jejich požadavky 
a upřesníme si podmínky, za jakých 
je dokážeme splnit. Toto prvotní še-
tření provádím většinou u seniorů 
doma, aby se tam cítili dobře. Jsou 
tam totiž mnohem klidnější a otevře-
nější než v kanceláři. Neznamená to 
ale, že se toto první setkání nemůže 
uskutečnit jinde. Informace zájem-

cům podávám i po telefonu. Důležité 
ale je, aby vše pochopili a věděli, že 
se mohou zeptat na cokoliv. Pokud se 
klient rozhodne využívat našich slu-
žeb, vyřídím s ním veškerou potřeb-

nou dokumentaci. Pak je určena kon-
taktní pracovnice sociální péče, která 
potřebné služby zajistí. Zpětnou vaz-
bou pro mě jsou návštěvy klientů, 
kterých se průběžně ptám na spokoje-
nost nebo jestli nechtějí něco změnit. 
Lidé jsou různí a Vy to jistě v za-
městnání výrazně zaznamenáváte. 
Co je pro Vás nejobtížnější a je 
něco, co těžkosti kompenzuje?

Nejtěžší je někdy s lidmi vyjít 
a vše skloubit, aby byli spokojeni 
a my vlastně také. Je zkrátka důle-
žité, abychom se domluvili. Lidé 
jsou různí, v mnoha případech je jed-
nání komplikované. My vše musíme 
zvládnout s požadovanou profesiona-
litou. Někteří si totiž myslí, že když 
jsou starší, mohou všechno, a tak ne-
jednají slušně. Ale takových případů 
není mnoho a daří se nám je vyřešit. 
Nejkrásnější na mojí práci je právě 
opak – když lidé přijdou a poděkují 
nám. Jsou vděční třeba za pomoc, 

kterou jim poskytneme, i když není 
úplně v rámci naší pracovní náplně. 
Právě to ocenění je pro nás důležité. 
Hřeje nás u srdce, když vidíme, že 
jsou naši klienti spokojení.

Vaši klienti zřejmě většinou spo-
kojení jsou, protože jste letos ob-
držela cenu Pečovatelka roku. 
Víte, kdo a proč Vás na cenu no-
minoval?

Na cenu mě nominovala moje or-
ganizace, pouze bylo nutné zaslat 
profesní a osobní údaje. Z Cho mu
to va jsem byla jediná, celkem nás 
v této kategorii bylo nominováno pět 
z celé republiky. 
Čekala jste toto ocenění, tedy že 
budete nejlepší sociální pracovnicí 
z celé republiky?

Při vlastní nominaci jsem si to vů-
bec nepřipouštěla, ale když jsme jeli 
na předávání cen, které se konalo na 
Novoměstské radnici v Praze, tak na 
mě dolehla atmosféra místa a i důle-
žitost této ankety. 
Co to pro Vás znamená?

Je to pro mě hlavně poděkování 
za celoživotní práci v oblasti, které 
jsem se vždy věnovala s plným na-

sazením. Vnímám to jako ocenění 
práce sociální pracovnice, tedy nejen 
mě, ale všech, které tímto zastupuji. 
Určitě jste tedy za ta léta pomohla 
mnoha lidem. Vzpomenete si 
na nějakou událost, která byla 
pro Vás nebo pro klienta velmi 
významná?

Někomu se to může zdát jako 
maličkosti, ale ty jsou v životě seni-
orů a zdravotně postižených velice 
důležité. Například jedna paní byd-
lela v Domě s pečovatelskou služ-
bou Merkur v malé garsonce, kde 
se necítila dobře, vzhledem ke zdra-
votním problémům. Začala použí-
vat při chůzi chodítko a ve stávají-
cím malém bytě měla problém s pro-
storem a rizikem úrazu. Její nespoko-
jenosti jsem si všimla a to byl pro mě 
impuls. V relativně krátké době jsme 
docílili přestěhování do většího bez-
bariérového bytu, kde se může lépe 
pohybovat. Občas se stává drama-
tický příběh, kdy některý obyvatel 
domova Merkur zkolabuje ve svém 
bytě, pak je nutné zainteresovat po-
licii, hasiče a zdravotníky a společně 
mu pomoci. To je ale výjimečná situ-
ace, naštěstí je více těch obyčejných, 
s menším množstvím adrenalinu. 
Tedy obyčejný život, kdy obyčejná 
spokojenost lidí, jejich úsměv a podě-
kování je mou velkou odměnou, dnes 
i v budoucnu.

Zaměstnankyně Sociálních služeb Chomutov Jana Heřmánková patří mezi nejlepší sociální pracovnice 
v České republice. Právě její práce si vedení organizace cení natolik, že neváhalo nominovat ji na pres-
tižní cenu. Jana Heřmánková pracuje v Centru denních služeb a součástí její práce je vedení pečovatelek 
pro terénní práci. Lidé se s ní setkají převážně ve chvíli, kdy nemají život právě lehký a potřebují pomoc. 
Zařizuje poskytování pečovatelské služby pro občany Chomutova, což obnáší například nákupy pro se-
niory či zdravotně postižené, doprovod k lékaři, vyřizování dokumentů, práce v domácnosti a mnoho 
dalších služeb. V rozhovoru se přiznala, že její práce není vždy snadná, nikdy by ji ale nevyměnila. 

jana Heřmánková: 

Největší odměnou 
je pro mě poděkování 
od klienta 

neJkRáSněJší Je, když lidé přiJdou a poděkuJí 
náM. JSou vděční třeba za poMoc, kteRá není 
úplně v RáMci naší pRacovní náplně. 
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Chceme si to u ježíška vyžehlit

jeden krok přes práh muzea a jste 
na tradičním mikulášském trhu 

Na stará kolena se člověk učí koledy, říká 
o adventních koncertech Zfleku petr Vokálek

Principál Divadla Nahoď Ladja 
Dlouhý je ústřední postavou letošních 
Cho mu tovských Vánoc. Proto není 
překvapením, že na jeviště na náměstí 
přizval také své herce. Divadlo Nahoď 
zde vystoupilo s pohádkou Legální 
banda. „Protože téměř každé Vánoce 
připravíme nějaké to jednorázové 
představení a taky máme rádi děti 
a pohádky,“ vysvětluje herec Lukáš 
Křížek, proč si divadlo tentokrát vy-
bralo jako předobraz své hry animo-
vanou pohádku Legendární parta. 
„Taky jsme moc zlobili a chceme si 
to u Santy – čtěte Ježíška – vyžehlit,“ 
směje se Křížek.

V pohádce Legendární parta vy-
stupují některé z mytologických po-
staviček západní kultury, jako je zmí-
něný Santa Claus nebo velikonoční 
zajíček. „Také v naší hře vystupuje 
Santa, Velikonoční zajda, víla Zu

běn ka a nechybí ani Jack Frost. Proti 
nim stojí, stejně jako ve filmu, zlý 
Bubák. Od předlohy se tak lišíme tím, 
že nemáme mlčenlivého Sand ma na 
a místo hromady dětí z města je u nás 
jen malá Eliška,“ popisuje hru Lukáš 
Křížek a zdůrazňuje, že Legální banda 
je spíše než divadelní adaptací filmo-
vého příběhu volnou parafrází. „Je 

to velmi hezky zpracovaná pohádka 
o dětech, jež přináší vánoční atmo-
sféru i ponaučení. Nám jde především 
o legraci,“ dodává. 

Novou hru začalo divadlo zkou-
šet začátkem listopadu. Herci se schá-
zeli skoro každý víkend, přestože ten-
tokrát má hra netradiční pojetí. „Herci 
se zdráhali učit další sáhodlouhý text, 

a tak jim principál donesl materiál 
a řekl ‚Hrajte si…‘. Každý si vlast-
noručně vyřezal loutku a než se na-
dál, tak se s ní naprosto sžil a ztotož-
nil,“ vypráví Lukáš Křížek, jak se zro-
dil nápad marionet. Díky tomu ve 
hře promlouvá jen Vypravěč v po-
dání Ladji Dlou hého. „Ale znáte to, 
když už se nemusíte učit text, přijde 
jiná překážka. Ještě, že jsme všichni 
tak fyzicky nadaní a zdatní,“ usmívá 
se herec, podle kterého se Divadlo 
Nahoď nebojí zkoušet nové formy. 

A budou mít fanoušci Divadla 
Nahoď ještě šanci vidět hru Legální 
banda? „To záleží na nich, jestli ještě 
budou chtít,“ směje se Křížek, podle 
kterého určitě existuje předpoklad ale-
spoň pro jednu reprízu. „A pokud se 
tak stane, pak tenhle vánoční nášup 
zažije i naše domácí scéna, tedy kul-
turní zařízení Oko,“ uzavírá. 

Oblastní muzeum v Chomutově 
každoročně připravuje před Vánoci 
tematickou výstavu. Ta letošní je 

ovliv něna přeshraničním projektem 
Dětské Vánoce v Krušných horách, 
a tak je určena i dětským návštěv-
níkům. „Výstavu jsme pojmenovali 
Když Mikuláš ztratil plášť, neboť 
představuje kromě vánočních tradic 
také ty mi kuláš ské,“ řekla o výstavě 
pracovnice muzea Slávka Brůnová, 
jež celou výstavu připravila. 

I proto je celá výstava v prosto-
rách radnice nainstalována do po-
doby malého náměstíčka s miku-
lášským trhem. Návštěvníci si tak 
lehce mohou představovat, že se ná-
hle přesunuli o století zpět a jako 

malé děti nahlížejí do výloh ob-
cho dů, které skrývají netušená ta-
jemství. Nechybí samozřejmě hrač-
kářství, ale své poklady vystavuje 
rovněž papírnictví a další malé 
krámky včetně sportovních potřeb. 
A komu by snad atmosféra náměs-
tíčka připadala málo vánoční, toho 
okouzlí betlémy, kterých je tento-
krát na výstavě jednatřicet. A to ne-
počítáme ten hlavní – Fialův me-
chanický betlém, který je připraven 
potěšit návštěvníky po celou dobu 
konání výstavy. 

Slavnostnímu otevření výstavy 

v kostele sv. Ka teřiny přihlížely 
stovky lidí, kteří si sem přišli pro-
hlédnout nejen samotnou výstavu na 
radnici, ale také výzdobu v kostele, 
kterou ve svých dílnách vyrobili 
vězni ze Vše hrd, a sa moz řej mě po-
slechnout si první z adventních kon-
certů v podání Loutny české. Teprve 
pak všichni vyrazili do výstavních 
prostor radnice, kde se při této slav-
nostní chvíli podávalo nejen sladké 
cukroví, ale i tradiční vánoční kuba. 
Výstava bude v muzejních výstav-
ních prostorách radnice otevřena až 
do 10. ledna. 

Hudební trio Zfleku už druhým 
rokem nabízí obyvatelům alterna-
tivu k tradičním adventním koncer-
tům v kostele sv. Ignáce. V loňském 
i letošním roce připravil kapelník 
Petr Vo ká lek s Martinou Kuželovou 
a Josefem Pla vaj kou dvě adventní vy-
stoupení ve středisku Hřebíkárna. 
„Byl to nápad kulturního referenta 
Hřebíkárny Vladana Mal kuse, který 
nás v loňském roce požádal, zda vy-
stupíme s vánočním programem,“ vy-
světluje Petr Vokálek, který se skupi-

nou nacvičil pásmo koled a písní s vá-
noční tematikou. 

I když je skupina Zfleku dle vlast-
ních slov zvyklá ze svateb a slav-
ností zahrát téměř cokoliv, co si osla-
venci či novomanželé žádají, nebyla 
příprava na adventní koncerty jedno-
duchá. „Bylo to tragické. Jako dlou-
hovlasý rocker jsem koledy nikdy ne-
poslouchal. U nás v rodině se díky 
mému otci vždy poslouchala rocková 
hudba,“ vzpomíná Petr Vokálek, že 
si repertoár musela vzít na svá bedra 

Martina Kuželová, která je povoláním 
učitelka, a tak do kontaktu s koledami 
přece jen někdy přijde. 

Ta měla za úkol naučit vybrané 
písně zbytek kapely. „V loňském roce 
to bylo drsný. Na stará kolena se člo-
věk musel učit koledy. Tenhle rok to 
bylo snazší,“ dodává Vokálek, podle 
kterého vánoční koncerty u muzikantů 
nejsou zárukou sváteční nálady. „Spíš 
je to pro nás práce navíc v době, kdy 
je práce víc než dost,“ doplňuje. 

Ovšem potlesk a pochvala publika 

je pro muzikanty po každém koncertu 
odměnou za jejich snahu. „Nevím, 
jestli můžeme hovořit o tradici ad-
ventních koncertů. Dokud na ně lidé 
budou chtít chodit, tak je budeme 
hrát,“ říká Petr Vokálek. „Pro dospělé 
jsou koledy a vánoční písničky nostal-
gií, pro děti možná něco nového,“ za-
mýšlí se nad důvody návštěv. A která 
koleda jej při skládání repertoáru nej-
více zaujala? „Stojí vrba košatá. Má 
takový bigbítový podklad,“ směje se 
kapelník skupiny Zfleku.
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baumrtová je se dvěma 
finále spokojená

judistická mládež sklízí ovoce v jednotlivcích i družstvech 

Chomutovský zápas potvrdil vzestup výkonnosti 

Do katarské metropole Dauhá, 
kde se uskutečnilo mistrovství světa 
v krátkém bazénu, vyrazila i chomu-
tovská plavkyně Simona Bau mr tová, 
a to jako úřadující bronzová medai-
listka z roku 2012. S obhajobou to 
však bylo letos velmi složité. „Špička 
se hrozně vyrovnala a navíc tu nechybí 
téměř nikdo, jenom Missy Fran klin 
z Ameriky,“ řekla plavkyně. Výsledky 
mistrovství jí daly za pravdu – přes-
tože plavala rychleji než před dvěma 
lety, svá umístění neobhájila.

Prvním závodem pro ni byl 100 
metrů znak. Z ranních rozplaveb 
(57,61 sec.) ještě pohodlně postoupila 
z osmého místa do odpoledního semi-
finále, ve kterém se ale zlepšila pouze 
o 24 setin, a tak na ni zbylo deváté, 
tedy první nepostupové místo. Druhý 
den plavala první úsek (26,56) ve smí-
šené polohové štafetě 4x50 metrů 
(společně s Petrem Bartůňkem, Janem 
Šeflem a Annou Kolářovou), která 
však také skončila na devátém místě 
a finále jí těsně uniklo.

Další individuální závod plavala 
Simona Baumrtová 200 metrů znak. 
Dvousetmetrové a delší tratě se pla-
vou bez semifinále, proto bylo potřeba 
již v rozplavbách pospíchat. Simona 
se prezentovala časem 2:03,95, kte-
rým se kvalifikovala do finále. Zde 
si bohužel mírně pohoršila (2:04,24) 
a skončila na osmém místě. „Jsem 
hrozně ráda, že jsem se do finále vů-

bec dostala. Nechybí tady žádná z fa-
voritek, je to nejnabitější mistrovství 
světa, které se co do konkurence 
rovná olympiádě,“ zhodnotila spoko-
jená Baumrtová.

V nejkratším znakovém závodě na 
50 metrů z rozplaveb (26,63) hladce 
postoupila do semifinále, kde čas opět 
vylepšila (26,44) a z osmého místa po-
stoupila do finále. V něm Baumrtová 

stlačila čas ještě o pár setin níž (26,38) 
a v konečném hodnocení skončila 
sedmá. „Jsem spokojená, je to můj 
druhý nejlepší čas. Trochu se proje-
vilo, že nejsem v takové psychické 
pohodě jako před rokem,“ hodnotila 
znovu spokojená Baumrtová.

Ještě před finále na 50 metrů znak 
plavala rozplavby na 4×100 polo-
hově (společně s Petrou Chocovou, 
Lucií Svěcenou a Annou Kolářovou). 
Baumrtová svůj první znakový úsek 
zvládla v čase 57,51. Po závodě 
členky štafety přiznaly, že trochu mys-
lely na postup do finále, ale i celkové 
jedenácté místo braly.

„Umístění okolo osmého místa 
jsou super. Nechyběl mi tady prak-
ticky nikdo, o to víc si umístění ce-
ním. Vůbec jsem netušila, že s tako-
vými časy budu mít problém dostat 
se do finále. Na minulém mistrovství 
světa v Istanbulu bych s takovými vý-
kony brala medaile na všechny znaky. 
Takže jsem naprosto spokojená,“ 
zhodnotila plavkyně.

Ještě než se definitivně uzavře se-
zona, scházejí se mladí judisté v Cho
mu to vě na Vánočním turnaji, aby 
zde ještě jednou poměřili síly a záro-
veň ocenili nejlepší závodníky z ju-
dis tického oddílu TJ VTŽ Chomutov. 
„Je to oddychový turnaj, na kterém 
mají poprvé okusit atmosféru závodů 
ti nejmenší, kteří trénují od září,“ po-
tvrdil předseda oddílu Bohuslav Sta
reček. Turnaj slouží také jako ohléd-
nutí za uplynulou sezonou, která byla 
pro klub velmi úspěšná. „Na mis trov
ství České republiky jsme získali tři 
bronzové medaile, což odpovídá na-
šemu standardu. Velkou radost nám 

udělalo i páté místo v dorostenecké 
první lize družstev,“ říká Stareček, 
podle kterého je pátá příčka velkým 
úspěchem. „V družstvu startují pře-
devším chomutovští odchovanci, jen 
minimálně si půjčíme závodníka z ji-
ného oddílu. Dosáhnout tohoto stavu 
byl náš dlouhodobý cíl,“ vysvět-
luje. „Medaile jsou samozřejmě me-
daile, ale páté místo družstva byl nej-
větší úspěch,“ dodává. Dalším velkým 
úspěchem je první místo dorostence 
Davida Vopata na mezinárodním tur-
naji ve Slovinsku. „Zúčastnila se jej 
řada Asiatů, s nimiž mívají evropští 
judisté velké problémy, ale David to 

dokázal,“ chválil závodníka Stareček 
a připomněl, že David patří dlouho-
době k reprezentačnímu výběru ČR. 

Součástí Vánočního turnaje je vy-
hlašování nejlepších judistů v mládež-
nických kategoriích. „Máme dlouho-
dobou soutěž, ve které sčítáme body 
za první až páté místo na všech mož-
ných turnajích, ta potom určí nejlepší 
závodníky,“ popisuje Stareček. Pro 
tento rok byli oceněni Josef Beneš, 
Tereza Zoubková, Tereza Honáková, 
Jakub Novotný, Jan Vopat, Daniel 
Mertl, Tomáš Petrlík a Pavel Holý. 
Absolutním vítězem se stal Martin 
Varmuža, jenž na MČR vybojoval 

v těžké váze bronzové medaile v do-
rostu a juniorech. Všem z nich tles-
kalo na turnaji 220 závodníků z 32 od-
dílů, mezi nimiž byli i závodníci z rus-
kého Jakutska.

Chomutovský zápas se vrací 
na výsluní a končící sezona 2014 
tento trend plně potvrdila. Zápasníci 
z Czech wrestlingu Chomutov si vedli 
dobře v rámci klubu i v reprezentaci. 
„Letos působilo v reprezentačních 
mužstvech ČR ve všech kategoriích 
devět zápasníků a dva trenéři z na-
šeho klubu,“ potvrzuje hlavní trenér 
Ladislav Šnelly. 

Nejlépe si v mezinárodním srov-

nání vedl Artur Omarov, který skončil 
osmý na Mistrovství Evropy dospě-
lých ve finském Vantaa. Mezi mlad-
šími se pak dařilo Jakubu Mele ga
ni čovi, který obsadil 10. místo na 
mis trov ství Evropy do sedmnácti let 
v bulharském Samokovu, a Jakubu 
Bieleszovi, jemuž patřilo 12. místo 
na mistrovství světa do sedmnácti 
let ve slovenské Snině. „V letošním 
roce klub potvrdil naděje z let přede-

šlých a došlo k progresu výkonnosti, 
jak v soutěžích jednotlivců, tak v sou-
těžích družstev, na českých žíněn-
kách i na reprezentační úrovni,“ chválí 
všechny své svěřence hlavní trenér 
Czech wrestlingu Chomutov. 

Návrat chomutovského klubu zpět 
mezi elitu má svůj odraz také v zájmu 
veřejnosti. Artur Omarov na jaře to-
hoto roku skončil v anketě o nejlep-
šího sportovce města Chomutova na 

stupních vítězů. „Nedovoluji si od-
hadnout, zda jeho úspěch v anketě na-
značuje zvýšení zájmu sportovních 
příznivců či veřejnosti, ale rád bych 
tomu věřil, protože jsem přesvědčený 
o tom, že chomutovský zápas by si ta-
kový zájem objektivně zasluhoval,“ 
říká trenér Šnelly, který tuší, že by se 
klub mohl dostat do centra pozornosti 
právě díky Arturu Omarovi.  
Pokračování najdete na echomutov.cz. 
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dělal si oheň 
v kyBlíku
Z opuštěného domu v Bělohrad-
ské ulici se valil kouř. Kolemjdou-
cí přivolali strážníky, kteří zjisti-
li, že v horním patře si osmatřice-
tiletý narkoman v kýbli na zemi 
dělá ohýnek. Oheň musel uhasit, 
popel uklidit a z místa odejít. 

opilCi do azyláku 
nesměJí
Opilý muž se dožadoval vstupu 
do ubytovny na Písečné. Tam 
je ale opilcům vstup zakázán, 
což mu tamní pracovnice ozná-
mila a muž začal dělat virvál. 
Sedmapadesátiletému muži to 
tedy museli vysvětlit strážníci. 
Opilec nakonec odešel.

musela pro něJ 
záChranka
Na čerpací stanici v Černovické 
ulici se udělalo nevolno šesta-
padesátiletému muži. Obsluha 
stanice přivolala strážníky, kte-
ré muž žádal, aby mu přivolali 
záchranku. Ti tak učinili a muže 
ze Slovenska po chvilce předali 
záchranářům. 

stráŽníCi řešili 
proBlém v uBytovně
Recepční ubytovny v ulici 
Kosmonautů zjistila, že jeden 
z nájemců má dluh na nájem-
ném, přestože již dostal peníze 
od úřadů. Strážníkům muž řekl, 
že peníze už nemá, protože je 
ztratil. Byl přitom dost opilý. 
Musel tedy ubytovnu opustit.

MěSTSKá pOlICIedárky šťastné jízdy dostanou 
cestující na dalších dvou linkách

Město je čisté, ale auta překážela

Dárky z pěti bonusových pro-
gra mů Šťastné jízdy budou moci zís-
kat cestující na dalších dvou linkách. 
Dosud je mohli získat jen na cestě 
z Jirkova do Prahy a zpět, od 1. ledna 
2015 přibudou mezi obdarovanými 
i cestující na trase Jirkov–Cho mu
tov–Kadaň či Cho mu tov–Jirkov–
Most. „Příležitost získat odměny tak 
bude mít daleko více cestujících. 
Čekají na ně různé vstupenky či po-
ukázky,“ uvedl ředitel Dopravního 
podniku měst Chomutova a Jirkova 
Jiří Melničuk.

Na komerčních linkách z Jirkova 
či Chomutova do Kadaně a do Mostu 
se budou cestující vozit v pracovní 
dny. 

Do Kadaně bude jezdit autobus 
čtyřikrát denně a bude vyjíždět z cho-

mutovského autobusového nádraží. 
Taktéž z Kadaně pojede autobus čtyři-
krát, konečná bude opět na chomutov-
ském autobusovém nádraží s výjim-
kou posledního spoje, který bude dále 
pokračovat přes jirkovské autobusové 
nádraží až do zastávky Horník.

I do Mostu podnik vypraví čtyři 
spoje denně. Autobusy vyrazí z cho-
mutovského autobusového nádraží, 
pojedou přes jirkovské autobusové 
nádraží a v Mostě obslouží hned tři 
zastávky: Pod Resslem, J. Skupy 
a nádraží.

Cestujícím je k dispozici kapesní 
jízdní řád, který dostanou v autobu-
sech nebo v přepravních kancelářích, 
a to zcela zdarma.

Lidé mohou získat dárky Šťast
né ho balíčku, například poukázku 

k odběru vstupenky do divadla, na 
masérské služby, ke vstupům do le-
zecké arény, do zoo parku a spoustu 
dalších. Na cestující čekají také dárky 
Šťastného autobusu, budou tak mít 
volný vstup do kina Svět, do Aqua
světa, na veřejné bruslení, do kužel-
kárny a na jiná zajímavá místa. Pro 
věrné cestující je připravena například 
romantická noc v luxusním VIP apart-
mánu, večeře pro dvě osoby, privátní 
pobyt ve whirpool vaně nebo poukaz 
na kontaktní lekci s instruktorem pro 
celou rodinu.

Na těchto linkách mohou cestu-
jící využít volnou jízdenku. Obdrží ji 
ti, kteří si nově pořídí Buskartu. I zde 
platí Šťastný kredit pro deset cestu-
jících, kteří na trase v daném měsíci 
projedou nejvíce peněz.

Počet majitelů aut, kteří nepřepar-
kovali v době komplexního bloko-
vého čištění, se opět zvýšil. V práci 
technickým službám letos překáželo 
přes šest stovek aut. „V posledních 
letech se toto číslo navyšuje vždy 
o zhruba padesát nezodpovědných ři-
dičů. Tento negativní trend se potvr-
dil i letos. Plochy pod auty tak zů-
staly nevyčištěné,“ uvedl náměstek 
primátora Martin Klouda. V loňském 
roce překáželo při čištění 557 aut, le-
tos už 602.

Technické služby již dokončily 
druhé kolo blokového čištění města. 
O zbavení komunikací nečistot se le-
tos staralo průměrně sedm řidičů, 
dva dělníci, dva závozníci a osm pra-
covníků veřejně prospěšných prací. 
„Celkem jsme svezli více než osm 
set tun odpadu, z toho bylo sedma-

sedmdesát tun z velkoobjemových 
kontejnerů přistavených v době čiš-
tění v jednotlivých ulicích,“ upřes-
nil vedoucí svozu odpadů Samir 
Kharboutli. Množství odpadu z kon-
tejnerů je srovnatelné s loňským ro-
kem, celkové množství odpadu z ko-
munikací je letos o 145 tun nižší. 
Ulice technické služby pokropily 
1 787 kubíky vody.

Komplexní blokové čištění za-
jišťují dva chodníkové a dva silniční 
samosběry, dva kropicí vozy a dva 
menší náklaďáky. 

Technika určená k čištění vyjede 
do ulic zas až v dubnu příštího roku. 
Lidé budou opět s dostatečným před-
stihem upozorněni na zákaz parko-
vání v době čištění prostřednictvím 
cedulí, veškeré informace najdou 
také na webu www.tsmch.cz.

velkoobjemové kontejnery pro vánoční stromky
Technické služby mimořádně od 29. prosince rozmístí velkoobjemové kontejnery na vánoční stromky na všechna pevná 
stanoviště a nechají je tam až do 9. ledna. Kontejnery se budou průběžně vyvážet. Od 10. ledna budou kontejnery 
přistavovány opět dle harmonogramu na rok 2015.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů:
M. Pujmanové 4016, Ak. Heyrovského 4844, Sokolská, V. Nezvala 4093, Bělohorská 3446, Kosmova, Březenecká 4750, 17. listopadu, Kamenná 5110, 
Kamenný vrch 5286, Skalková 5284, Výletní 5264, Písečná 5034, Nové Spořice

www.chomutov-mesto.cz

oznámení
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ruční výroBky 
na Jarmarku
V Základní a mateřské škole Du-
hová cesta se konal 4. vá noč ní 
jar mark. Při něm si mohli zájem-
ci zakoupit výrobky dětí a jejich 
rodičů. Každý kus byl jedinečný. 

děti si vysleChly 
přednášku o JiŽní 
ameriCe
Cestovatelka Bertha C. Ramos 
de Majak představila dětem ze 
školy na Kadaňské ulici některé 
typické druhy rostlin a živoči-
chů a seznámila je se zajímavý-
mi místy Jižní Ameriky.

druháCi se oCitli 
v malovaném světě
Žáci druhých tříd základní školy 
Březenecká se zúčastnili před-
nášky s ilustrátorem dětských 
knih Adolfem Dudkem. Ten 
ukázal krásy kresleného světa 
a zapojil do přednášky i děti. 

KRáTCe

práci s hudbou 
ulehčí dětem 

počítače

Mladí hudebníci ze Základní 
umělecké školy T. G. Masaryka se 
začnou učit v nové multimediální 
učebně. V té mají k dispozici osm 
počítačů, které umí nahrávat hudbu, 
upravovat ji a mnoho dalších věcí. 
„Žáci hudebního oboru se zde budou 
učit hudební nauku. Programy v po-
čítačích jsou notační i nahrávací, díky 
nim se dá pracovat s hudbou rozlič-
nými zajímavými způsoby, vlastně 
vše funguje jako nahrávací studio,“ 
uvedl ředitel ZUŠ Karel Žižka.

V učebně je osm počítačů pro 
žáky a jeden pro učitele. Sami kantoři 

se s technikou i s programy budou 
muset naučit. „Nebude to problém, 
hlavně mladší učitelé jsou zvyklí po-
užívat počítače a nové možnosti ví-
tají,“ doplnil ředitel školy. 

Kromě stolních počítačů je 
učebna, kterou škole pomohla za-
řídit Nadace ČEZ, vybavena i slu-
chátky, MIDI klaviaturou, stojany, 
mikrofony, reproduktorovými sou-
stavami. K používání programů má 
škola zakoupené příslušné licence. 
V budoucnu by učebnu měli využívat 
i žáci výtvarného oboru, kteří se zde 
naučí základy grafiky. 

děti si prožily prvouku na vlastní kůži

prvňáčci z Hornické prošli 
ježíškovu cestu na božím daru

žáci eSOZ uspořádali Větrníkový den pro slané děti

Učení může být i ohromným zá-
žitkem. O tom se přesvědčili třeťáci 
ze základní školy v ulici Akademika 
Heyrovského. Nad rámec výuky se 
sešli před školou v odpoledních ho-
dinách, aby si dokázali, že to, co se 
naučili v hodinách prvouky, umí vy-
užít i v životě. 

V prvouce se děti učí o názvech 
ulic a částech města nebo poznávají 

významné budovy, sochy či památ-
níky. Z lavic se nyní vydaly ven, aby 
si teorii vyzkoušely i v praxi. Učitelé 
ve spolupráci se skauty pro ně při-
pravili zábavnou trasu, kterou žáci 
procházeli za tmy a ještě k tomu pl-
nili úkoly mnohdy různě zašifrované 
nebo důmyslně ukryté. „Hra na mo-
tivy Moliérova Lakomce děti vedla 
Horní Vsí a ulicemi Domoviny, kde 

na ně čekali na stanovištích cho-
mutovští skauti převlečení do do-
bových kostýmů,“ popsala zážit-
kové učení třídní učitelka Jarmila 
Nejezchlebová. Protože si všechny 
děti vedly úspěšně, odměnou jim 
bylo získání Harpagonova pokladu 
a ohromné množství zážitků. Ty byly 
ještě umocněny společným přespá-
ním ve škole.

Děti z prvních tříd ze základní 
školy v Hornické ulici vyrazily do 
Krušných hor. Jejich cílem bylo 
projít Ježíškovu cestu na Božím 
Daru. 

Společně plnily úkoly jednotli-
vých stanovišť. Velké nadšení u dětí 
vyvolal sníh, který během noci na-
padal. Děti si užily nejen řešitel-

ského elánu a chuti, ale také první 
zimní koulovačky. Z výletu si od-
vezly upomínkové předměty, malé 
dárečky, ale také spoustu zážitků. 
„Výlet se dětem líbil a už teď se 
moc těší na Štědrý den a na Ježíška, 
který jim určitě nějaké dárky do-
nese,“ uvedla třídní učitelka Věra 
Antonová.

Žáci sloučených středních škol 
ESOZ se zapojili do Vě tr ní ko vé ho 
dne a symbolicky tím podpořili paci-
enty s cystickou fibrózou. Žáci prv-
ního a druhého ročníku oborů zdra-
votnický asistent a sociální činnost 
vyrobili a rozfoukali větrníky v atriu 
Střediska knihovnických a kulturních 
služeb. Informace o cystické fibróze 
se dozvěděli v rámci výuky předmětů 
ošetřovatelství a somatologie. 

Větrníkový den má za cíl upozor-
nit na nemoc jako takovou i na pro-
blé my těch, kteří jí trpí. Žáci si vy-
slechli přednášku na toto závažné 
téma, která je seznámila s možností 
pomoci rodinám a malým pacientům 
a s každodenním režimem nemoc-
ných i jejich rodin, který je časově 
velmi náročný a tvrdý na disciplínu. 

„Pacientům s cystickou fibrózou ne-
správně funguje slinivka břišní, proto 
musí užívat trávicí enzymy v table-
tách, vydatně jíst sedmkrát denně 
a do pl ňo vat stravu vitamíny. Důraz je 
kladen na hygienu, vše je nutné ně-

kolikrát denně umývat desinfekcí, na-
příklad toaletu. Malé děti nesmí cho-
dit do školky, aby neonemocněly, ty 
školní zůstávají doma, jakmile dojde 
k většímu výskytu infekcí v kolek-
tivu třídy. Nesmí se koupat ve stoja-

tých vodách, chodit kolem louží nebo 
sedět vedle květináče, protože všude 
tam by mohly být pro ně nebezpečné 
bakterie. A to vše je doplněno inha-
lacemi a dechovými cvičeními,“ vy-
světlila Marcela Malíková z ESOZ 
Chomutov.

Cystická fibróza je geneticky pod-
míněné a nevyléčitelné onemocnění, 
jehož nejvýraznějším projevem jsou 
opakované infekce dýchacích cest, 
které postupně způsobují poškození 
plic. Roztočit foukáním větrník je 
pro zdravé děti hračka, ale pro slané 
děti, jak se těm nemocným říká, je to 
mnohdy nepřekonatelná překážka. 
Denně musí inhalovat, provádět de-
chovou fyzioterapii a užívat léky. 
A ortel je smutný, jen polovina z nich 
se dožije maximálně 32 let.
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kříŽovka Na Štědrý den se přijďte podívat na náměstí 1. máje, jestli tradiční živý betlém bude mít (tajenka) v jesličkách..
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osmisměrka Začátkem ledna zase přijdou Tři králové s (tajenka). vánoční vtipy

Jožka se modlí před Vánocemi a 
na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, 
dones mi kolo!” 
„Ježíšek není hluchý,” domlouvá 
mu sestra. 
„Ale babička ano.”

Ptá se matka svého syna: „Kdo tě 
naučil říkat slovo zatraceně?” 
„Ježíšek.” 
„Nelži.” 
„Přísahám. Když nesl dárky do 
pokoje, praštil se o stůl a řekl 
právě tohle.”

„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, 
vánočního cukroví…” 
„Cítím, cítím – sousedi se ale mají!”

Dvě blondýny se rozhodnou, 
že vyrazí do lesa pro vánoční 
stromeček. Bloudí po lese, hodinu, 
dvě, tři… Pak se ozve: „Ivano, máš 
něco?” 
„Ne, vůbec nic. A ty, Šárko?” 
„Já taky ne. Tak co kdybychom 
vzaly i nějaký bez ozdob?”

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra 
jako ostatní.”

Pepíček u stromečku: „Ty všechny 
dárky mi přinesl Ježíšek?” 
„Pochopitelně, kdo jiný?” 
„To znamená, že vy jste na mě 
zase zapomněli?”

aSTeR, dáRKY, HlaSY, KaNOpY, KlOpS, KOpeC, KYRYS, lYRIKa, NáčRTY, 
NelSON, OKROč, peřej, plOCHa, pOdKOp, pRVáK, RUKOpIS, RYSKa, SVíCe, 
šKOlY, TCHOřI, UKUSeK, UTKáNí, VlHčIT, VSKOK
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podroBný  
kalendář akCí 
najdete na webu:

 Do 24.12. vánoční výstava 

důM děTí a Mládeže

 17.12. st 14.00 vánoCe v čeCháCh – učebna č. 14 SKKS
   16.00 křesŤanstvo – učebna č. 66 SKKS
 18.12. čt 13.00 vánoční tradiCe – učebna č. 66 SKKS
 20.12. so 09.00  vánoční šupina – zábavné dopoledne pro rodiny s dětmi – Aquasvět
 21.12. ne 14.00  čtvrtá adventní neděle ve staré vsi – 

nadílka pro zvířata – skanzen Stará Ves
 30.12. út 16.00  silvestrovská Brusle – občerstvení na ledě, videoklipy – 

SD aréna

 17.12. st 17.00 vánoční Besídka p. uč. kuBíkové – sál ZUŠ 
 17.12. st 17.00 lakomeC aneB vánoční koledy – městské divadlo

předNášKY, beSedY, aKCe

ZáKladNí UMěleCKá šKOla

 17.12. st 17.00 Jak Jsme hráli čáru 17.00 Frank – představení pro nevidomé 
   19.30 návrat BlBýho a BlBěJšího 
 18.12. čt 17.00 setkávání – ukraJina 19.00 příBěh marie
19.12. pá  17.00 sněhová královna (3d) 

18.00 hoBit: Bitva pěti armád
   20.00 noC v muzeu: taJemství hroBky
 20.12. so 14.45  česká Filharmonie Živě: 

česká mše vánoční (J. J. ryBa)
   15.00 sněhová královna 18.00 hoBit: Bitva pěti armád
   19.00 noC v muzeu: taJemství hroBky
 21.12. ne 15.00 Jak postavit sněhuláka
    17.00 noC v muzeu: taJemství hroBky 

18.00 raluCa 20.00 ouiJa
 22.12. po 17.00 hoBit: Bitva pěti armád (3d) 19.00 příBěh marie
 23.12. út 17.00 sněhová královna (3d) 19.00 pohádkář
 25.12. čt 15.00 paddington 16.00 noC v muzeu: taJemství hroBky
   18.00 eXodus: Bohové a králové (3d)
 26.12. pá 15.00 magiCké stříBro – hledání kouzelného rohu (3d)
   16.00 paddington 18.00 eXodus: Bohové a králové (3d)
 27.12. so 15.00 tučňáCi z madagaskaru (3d) 
   17.00 Jak Jsme hráli čáru
   18.00 hunger games: síla vzdoru 1. část
 28.12. ne 15.00 paddington 17.00 JessaBelle – v zaJetí démonů
   18.00 eXodus: Bohové a králové 20.00 pohádkář
 29.12. po 17.00 paddington 19.00 velkolepé muzeum
   19.30 hodinový manŽel
 30.12. út 15.00 hoBit: Bitva pěti armád 17.00 setkávání – vietnam
   19.00 návrat BlBýho a BlBěJšího
 31.12. st 15.00 tučňáCi z madagaskaru (3d) 17.00 hodinový manŽel
   18.00 eXodus: Bohové a králové (3d)
 1.1.  čt 15.00 paddington 17.00 hledání vivian maier
   19.00 Co Jsme komu udělali? 20.00 hodinový manŽel

 
KINO SVěT

 17.12. st 17.00  Fs krušnohor – vystoupení dětského folklorního sboru – 
Café Atrium

 19.12. pá 18.00 voX CantaBilis – galerie Lurago
   18.30 vánoční konCert voX CantaBilis – Rytířský sál radnice
   19.00 FiXly – Café Atrium
 20.12. so 17.00 anonym – kostel sv. Kateřiny
 21.12. ne 15.00  4. adventní konCert – Loutna česká a host Bára Štěpánová – 

galerie Lurago
   18.00  4. adventní konCert – Loutna česká a host Bára Štěpánová – 

kostel sv. Ignáce
 24.12. st 24.00  půlnoční česká mše vánoční JakuBa Jana ryBy – 

kostel sv. Ignáce
 3.1. so 17.00 tříkrálový konCert happy smile – Rytířský sál radnice

KONCeRTY

Do  21.12.  čerti z Úštěku a ze ŽlutiC Živě v Chomutově – 
sklepy pod Špejcharem

Do  31.12.  nahlédnutí pod krunýř aneB Co pálí indonésii – 
zámek Červený hrádek

  CzeCh glass masters – výstava skla Moser – galerie Špejchar
  FotograFie – Jaroslav noska – výstavní síň SKKS
Do  2.1. oBrazy – mirka Beranová – galerie Lurago
Do  10.1. dětské vánoCe v krušnýCh horáCh – Rytířský sál radnice
Do  28.2. zimní BoleBoř – Blanka pittnerová – galerie Na schodech SKKS

VýSTaVY

 17.12. st 17.30 piráti Chomutov–šumperk – hokej 1. liga – SD aréna
   08.00 1. zimní Futsalová liga – městská sportovní hala
 20.12. so 14.30 2. zimní Futsalová liga – městská sportovní hala
 4.1. ne 14.30 3. zimní Futsalová liga – městská sportovní hala

SpORT
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oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

 Do 10.1. vánoCe v muzeu – Když Mikuláš ztratí plášť – kostel sv. Kateřiny

   svět krušnýCh hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

   všemu světu na ÚtěChu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

OblaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice
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Každý adventní víkend to ve 
Staré Vsi žije. Nedělní odpoledne 
si lidé užili s divadly, ze skanzenu 
si navíc všichni odnesli krásné vá-
noční vý robky.

První adventní neděli zhlédly děti 
pohádku divadla Láryfáry O Kačence 
a Raráškovi, pak již usedly ke stolům 
a vyráběly adventní věnce z přírod ních 
materiálů a svíčky z včelího vosku. 
Druhou adventní nedě li bylo ve skan-
zenu pěkně rušno, mezi čtyři stovky 
návštěvníků totiž vtrhli čerti. Jejich pří-
jezd byl okou zlu jící. „Skupina pro-

jela bránou kruš no hor ské ho statku po 
čtvrté hodině. Mi ku láše je dou cího na 
statném shir ském koni doprovázeli an-
dílci a po svých kopytech za nimi bě-
žela tlupa čertů,“ popsala vedoucí pro-
pagace Pod kruš no hor ské ho zoo parku 
Martina Pel co vá. Po mikulášské na-
dílce si návštěv níci vyrobili ozdoby 
na stromeček. Třetí advent byl ve zna-
mení pečení cukroví a pohádky o zlo-
bivé Káče. 

Poslední neděli před Štědrým 
dnem budou ve Staré Vsi obdarována 
zvířata. „Návštěvníci Staré Vsi mohou 

zvířatům ze zoo parku přinést napří-
klad med, ovoce, zeleninu, piškoty či 
tvrdý chléb,“ upřesnila Martina Pel
cová. Čtvrtá adventní neděle ve skan-
zenu začne 21. prosince ve dvě ho-
diny odpoledne. K poslechu zahraje 
vánoční koledy skupina Makovec, 
lidé si také budou moci vyrobit vá-
noční dekoraci. Přinesené pochoutky 
pro zvířata v dalších dnech obohatí 
jejich jídelníček. Je možné také při-
nést nadílku pro zvířata v útulku. Ty 
jistě uvítají konzervy, granule, deky 
či pelíšky. 
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Ve Staré Vsi řádili čerti 
na koních a připravovaly 
se Vánoce



POZVÁNKA NA

DĚTSKÉ VÁNOCE V KRUŠNÝCH HORÁCH
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17. 12.

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

18. 12.

16.00 - 16.30 Pohádkový betlém (Liduščino divadlo) 

17.30 - 18.00 Terry Dance Company

19. 12.

16.00 - 16.30 BlueKIWI (hudební skupina)

17.00 - 18.00 Jindra Kejak o Vánocích

20. 12. Moderuje Aleš Lehký

9.00 - 18.00 Středověká řemesla Království Danar

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

13.00 - 13.30 Babičky si odskočily od pečení cukroví -Trio Misura Flamenco

(břišní tanečnice Střediska volného času Domeček Chomutov)

14.00 - 14.30 Richard Nedvěd (stand-up comedy)

15.00 - 16.00 Saxana je hnedle vedle (Divadlo Hnedle Vedle)

21. 12.

10.00 - 11.00 Karneval se Šmouly (Agentura MaJa)

14.00 - 15.30 Z babiččiny krabičky a dědečkova kufru (od písniček Karla 

Hašlera až po songy z První republiky)

16.30 - 17.00 Vánoční Big band Zdenka Tölga

17.00 Rozsvícení 4. svíce na adventním svícnu 

17.15 - 18.00 Vánoční Big band Zdenka Tölga

22. 12. Moderuje Lukáš Budai

15.00 - 16.00 Vánoční show (Divadlo Hnedle Vedle)

16.30 - 17.30 Pepa Štross a syn

23. 12. Moderuje Lukáš Budai

14.00 - 16.00 Vánoce s Hafíkem (dětská show plná soutěží)

16.30 - 17.30 Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady (hudební skupina Úlet) 

17.00 - 18.00 Betlémský autobus - skauti přivezou betlémské světlo 

18.00 Uzavření vánočního trhu

24. 12.

11.00 - 15.00 Živý betlém v podání umělců agentury J. Stejného

STŘEDISKO KNIHOVNICKÝCH A KULTURNÍCH SLUŽEB

Kostel sv. Ignáce - adventní koncerty

21. 12.

18.00 4. adventní koncert  - Loutna česká se svým hostem

24. 12.

24.00

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby -  pěvecké sbory regionu 

a Komorní orchestr města Chomutova

Sklepení pod Špejcharem (vstup z atria SKKS Chomutov)

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

(8.00 - 12.00 - pro skupiny a školy objednávky na prohlídky 

- tel.: 774 101 124

13.00 - 17.00 - pro veřejnost)

RYTÍŘSKÝ SÁL STAROBYLÉ RADNICE (náměstí 1. máje)

do 6. 1. 2015 Společná vánoční výstava měst Annabergu-Buchholze 

a Chomutova

19. 12.

18.30 Vánoční koncert Vox Cantabilis (pěvecký sbor)

21. 12.

14.00 4. adventní neděle ve Staré Vsi - Nadílka pro zvířata

Vystoupení hudební skupiny Makovec

Adventní dílny pro malé i velké - tradiční vánoční zvyky 

a nadílka pro zvířata

KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o.

20. 12. Aquasvět - oddychové a relaxační centrum 

9.00 - 12.00 Vánoční šupina (zábavné dopoledne pro rodiny 

s dětmi, soutěž o vánočního kapra)

28. 12. SD aréna (tréninková hala)

14.00 - 17.00 Silvestr na ledě - bruslení s občerstvením na ledě, videoklipy

OBLASTNÍ MUZEUM CHOMUTOV

Radnice (náměstí 1. máje)

do 10. 1. 2015 Dětské Vánoce v Krušných horách - tradiční vánoční výstava se 

sobotním adventním zpíváním (21. 12.)

Dům Jiřího Popela (Palackého 85)

do 10. 1. 2015 Rukodělné programy pro ZŠ  a  MŠ - na téma Vánoc

do 14. 2. 2015 Vánoční cesta Karla Maye - Krušnohorské putování v díle a dílem  

velkého spisovatele

BETLÉMSKÝ AUTOBUS (náměstí 1. máje)

23. 12.

17.00 - 18.00

historický autobus Škoda 706 RTO přiveze 

betlémské světlo


