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 4 ZA OdpAd ZAplATíMe 

STejNě
Poplatky za komunální odpad 
pro rok 2016 zůstanou ve stej
né výši jako letos. Rada města 
to doporučila zastupitelstvu. 

 aktuality
 6 ÚřAd bUde Od jArA 

V NOVÉ pOdObě
Vedení města schválilo změny 
ve struktuře úřadu. Chce posílit 
rozvoj a plánování a lépe roz
dělit pravomoci. 

 aktuality
 7 VáNOCe OpěT rOZZáří 

STřed MěSTA
Chomutovské Vánoce jako kaž
doročně ozdobí střed města. 
Přichystán je program až do 
Štědrého dne. 

 rozhovor
 8 lUbOMír VrbeNSKý:  

Už SI NeCHCI NAKládAT 
NOHY dO ledU 
Tři desítky let patřil Lubomír Vr
benský k softbalistům Beavers 
Chomutov, po skončení uply
nulé sezony se však s aktivním 
hraním rozloučil.

 kultura
 9 lUrAgO ZAplNIlY 

SKleNěNÉ VITráže 
MANželů KANTOVýCH
Skleněné vitráže manželů Kan
tových si mohou lidé prohléd
nout na výstavě Metamorfózy 
v galerii Lurago. 

 sport
 10 NárOdNOSTNí 

MeNšINY pOprVÉ 
bOjOVAlY O pOHár 
TUrNAje FÉr plAY
Výbor národnostních menšin 
v Chomutově uspořádal 
v městské sportovní hale první 
ročník turnaje národnostních 
menšin ve futsale FÉR PLAY 
2015. 

 společnost
 11 KdYbYCH NeOdešel, 

bOjOVAl bYCH prOTI 
ISláMSKÉMU STáTU
 Restauratér Azad vypráví 
o životě v Čechách a roz
dílných mentalitách Čechů 
a Kurdů. 

 školy
 12 NA ZAHrAdNí 

přIprAVIlA 
SOUTěže STrAšIdlA 
Z deVáTýCH Tříd
Členové žákovského par
lamentu při základní škole 
Zahradní připravili pro žáky 
školy podzimní zábavu v pod
zimním stylu Halloweenu.

21.11.
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje od 8 hodin.

23.11.
Zasedání zastupitelstva na 
staré radnici od 15 hodin.

25.11.
Divadelní představení Rodina 
je základ státu v městském 
divadle od 19 hodin. 

29.11.
•  Představení pro děti Švec 

a čert od 15 hodin v městském 
divadle. 

•  1. adventní koncert v galerii 
Lurago od 19 hodin.

•  Chomutovské Vánoce na 
náměstí 1. máje od 16.30 
hodin.

20. a 27.11.
Hokejové zápasy v SD aréně 
od 17.30 hodin.

ZApIšTe SI 
dO dIáře

V ZOOpArKU Se 
NArOdIlO Mládě 
MAKAKA 
V chomutovském zooparku se 6. října narodilo mládě 
jediného evropského primáta makaka magota. Matkou 
je dvanáctiletá Eliška, otcem devítiletý Tonda, který ve 
skupině plní roli alfa samce. „Porod proběhl bez komplikací 
ve venkovní expozici, po několika hodinách si Eliška již 
s mládětem přišla do vnitřní ubikace pro krmení,“ uvedla 
chovatelka Alena Fryčová. Prozatím je matka velmi 
ostražitá, mládě nosí na břiše a nepustí ho od sebe ani na 
několik kroků. „Ještě asi dva týdny bude mládě neustále 
s matkou, která ho chrání před zbytkem skupiny. Proto 
prozatím neznáme ani jeho pohlaví,“ dodala chovatelka. 
V současné době chová zoopark skupinu 11 makaků.

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 kvakoše 
nočního, žijícího na okrajích 
sladkých klidných vod, v bažinách 
a mangrovníkových lesích.
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Poplatky za komunální odpad pro rok 2016 zůstanou ve stejné výši jako letos. Rada města doporučila 
zastupitelstvu, aby se částka neměnila. Pokud bude vyhláška schválena, každý z obyvatel Chomutova zaplatí 
250 korun za rok. Suma nepokrývá náklady na svoz a likvidaci odpadů, ty se pohybují kolem 600 korun na 
osobu za rok. Sazbu město dotuje ze svého rozpočtu, z výnosu z daně z nemovitosti. Za rok 2016 by se jednalo 
o 18,5 milionu korun. V budoucnu se ale poplatky měnit budou. „Město by mělo odpady dotovat menší 
částkou, poměr by měl být obrácen,“ řekl k tomu primátor města Daniel Černý.

Vedení města se bude snažit 
najít spravedlivější model platby 
za odpady. „Chceme najít takový 
způsob, který bude lidi více moti
vovat ke třídění. Čím více vytřídí, 
méně zaplatí. Rada zadala komisi 
životního prostředí, ať připraví 
koncepci nakládání s odpady,“ 
dodává náměstek Marian Bystroń. 
Chomutováci se v posledních letech 
v separaci odpadů pohoršili. Skla 
i papíru v barevných kontejne
rech ubývá, tím klesají i příjmy za 
prodej surovin. Biodopadů a plastů 
se třídí více. Celkové množství od
padů se ale nesnižuje. 

Předsedu komise životního 
prostředí Jana Štefánka (PRO 
Chomutov) jsme požádali, aby na
stínil, jakou cestou by se město mělo 
vydat v budoucnu v řešení likvidace 
komunálního odpadu. 
 Jaký je současný stav nakládání 
s odpadem ve městě?

Systém separace odpadu, který 
byl v Chomutově funkční dlouhá 
léta, dorazil na svůj vrchol a v sou

časné době přešlapuje na místě. 
Tvořímě nyní novou koncepci, čímž 
chceme dát nový impuls ve všech 
činnostech při nakládání s odpadem. 
Jaká opatření se v koncepci objeví?

Jedním z návrhů je například zvý
šení počtu kontejnerů na separovaný 
odpad, pravděpodobně budeme muset 
jít cestou malých nádob, které budou 
blíže k domům a ke vchodům. Dále by 
mělo dojít k optimalizaci svozových 
tras a vůbec celého procesu svozu. 
Zásadní složku komunálního odpadu 
tvoří biologický odpad. Uvažujeme 
o tom, že by nejen rodinné domy, ale 
i domácnosti z paneláků mohly třídit 
bioodpad. Tím by se zásadně snížila 
váha odpadu, město by tedy platilo 
méně za zpracování. Na základě na
šich potřeb komise životního prostředí 
iniciovala vznik odborné analýzy 
možností nakládání s komunálním od
padem. Čekáme na její výstupy. 
I když se nyní podaří snížit množ-
ství odpadu, jednou bude muset při-
jít důležité rozhodnutí, kam s ním. 
Bude toto řešit zmiňovaná analýza?

Analýza navrhne inovace na
šeho systému a zohlední legislativní 
omezení skládkování od roku 2024. 
Odpad bude nutno více materiálově 
a energeticky využít. Systém naklá
dání s odpadem se změní. Začíná 
se mluvit o spalovnách. Můj osobní 
názor je, že všechna rozhodnutí 
musí být v souladu s republikovou 
a krajskou koncepcí. Řešení by mělo 
být na úrovni kraje, města jednotlivě 
nemají dostatečné prostředky ani 
pravomoci, aby mohly spolehlivě 
vyřešit tuto problematiku. Já osobně 
tady spalovnu nechci. 

Uvažuje se o třídicí nebo dotřiďo-
vací lince komunálního odpadu?

Ano, uvažuje. Třídicí linka třídí 
veškerý komunální odpad a před
pokladem efektivního provozu 
takové linky je zajištění dostateč
ného množství materiálu, aby to 
mělo ekonomický smysl vzhledem 
k vysokým pořizovacím a provoz
ním nákladům. Dotřiďovací linka 
zpracovává již separovaný odpad. 
Například se tam rozdělí plasty po
dle materiálu, odstraní se nežádoucí 
příměsi a získaná surovina má větší 
hodnotu.

Za odpad 
zaplatíme stejně

Třídění kovového odpadu
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Třídění odpadu se zastavilo, 
pomohou snad další generace

Legislativa, která se v oblasti odpadů chystá na nejbližší roky, nás jedno
značně přivede k většímu třídění. Přestože se obyvatelům města vychází 
vstříc velmi nízkým poplatkem za odpady, na samotné třídění to má 
v podstatě nulový vliv a paradoxně narůstá počet černých skládek. Lidé 
třídí velmi málo a tím se stává likvidace odpadu neúměrně drahou. Zatím 
většinu nákladů za jeho likvidaci vzalo na sebe město. Aby se cena pro 
obyvatele příliš neměnila, je nutné více třídit. Proto město čeká jediná 
cesta a to je vlastní třídička komunálního odpadu. Zjednodušeně řečeno 
z odpadu musíme dostat vše, co se dá dále zpracovat a tudíž prodat, a tím 
obyvatelům cenu za odpady zachovat na podobné hladině. 

Marek Hrabáč, předseda klubu ANO 2011 

Otázka třídění, skládkování a likvidace odpadů je poměrně složitá. V naší 
obci separujeme jen asi 10 % KO, což je velmi málo a svědčí to o malé 
motivovanosti občanů třídit. Navíc nám po městě řádí sběrači papíru, kteří 
kradou až 40 % papíru z kontejnerů a navíc často nechávají za sebou velký 
nepořádek, což možná mnoho lidí od třídění odpadu také odrazuje. Motiva
ce dotovanou cenou za „odpady“ se jeví jako neefektivní, ale je složité najít 
cestu, jak občany motivovat. Je dobře si ale připomenout, že cena za „odpa
dy“ je také dotována díky vyšší dani z nemovitosti. Možnou cestou je větší 
osvěta a motivace k třídění odpadu. Do budoucna se nám jeví jako důležité 
vybudovat kvalitní spalovnu odpadů. Vysvětlit občanům potřebnost tako
véhoto moderního zařízení a překonat předsudky, které ke spalovnám u nás 
převládají vzhledem k nedostatku potřebných informací. Diskuze nad touto 
problematikou by měla být podložena ekonomickou analýzou a širokou 
debatou napříč politickým spektrem a také s občany města.

Milan Märc, předseda klubu NOVÝ SEVER

Vedení města a vedení TSMCH situaci kolem návrhů na nakládání s ko
munálním odpadem skládkováním vnímalo již v minulosti. Proto vznikla 
jednání například o možném využití EVO v Komořanech, pokud by tato 
spalovna byla realizována. Ale také došlo k investici do nového svozového 
systému komunálního odpadu v rámci lisování do kontejnerové podoby 
s následným výběrem nejvhodnějšího odběratele. Problém skládková
ní pak není, zjednodušeně, na městě jako takovém, ale na odběrateli 
komunálního odpadu, který jej využije například v některé z již existujících 
ekologických spaloven. To je pro město jistě cenově i organizačně výhodné 
a mělo by se to projevit také v ceně platby občanů za komunální odpad.

Martin Klouda, předseda klubu ČSSD

Komunální odpad v sobě zahrnuje i odpady, které je možné recyklovat (sklo, 
papír, plast, železné i neželezné kovy, v elektronice i drahé kovy, …). Může 
však obsahovat i nebezpečné látky, které je nutné vytřídit (např. baterie, 
léky). Tříděním se tedy nejen snižuje celkové množství odpadu pro likvidaci, 
ale snižuje se i jeho nebezpečnost. A základní třídění musí dělat dobrovolně 
každý z nás. Každý z nás musí být přesvědčen, že má smysl dávat papír do 
modrých nádob, plasty do žlutých, kompostovatelný odpad do hnědých, 
léky vracet do lékáren, baterie a zářivky do prodejen elektro. Nikdo nesmí 
mít důvod tvrdit, že třídění je zbytečné, protože „technické“ stejně všechno 
smíchají a vyvezou na skládku či do spalovny. Každý Chomutovák by měl 
mít v docházkové vzdálenosti co nejširší nabídku sběrných nádob pro 
třídění a v rozumné dojezdové vzdálenosti sběrný dvůr s vhodnou provozní 
dobou. Nechme odborníkům a lobbistům od „spalovačů“ a „ukladačů“ dis
kuzi o tom, zda zbytkový komunální odpad spalovat nebo ukládat. Třiďme! 

Marie Zmátlová, předsedkyně klubu KSČM

ZASTUpITelů jSMe Se ZepTAlI, jAK bY řešIlI OTáZKU OdpAdů V bUdOUCNU

Ani letos zřejmě občané nevytřídí 
více odpadů. Ze statistik technických 
služeb vyplývá, že za deset měsíců 
letošního roku vytřídili lidé o 114 tun 
odpadu méně než za stejné období 
loňského roku. Svezené množství 
papíru, plastů a skla je přibližně na 
stejné úrovni jako v předešlém roce. 
Pokles byl zaznamenán u množství 
bioodpadu z hnědých nádob, a to 
o 112 tun méně než vloni. 

Pokles množství rostlinného od
padu od občanů byl pravděpodobně 
způsoben nadměrným suchem a níz
kým srážkovým úhrnem v průběhu 
letošního roku, což vedlo k pomalej
šímu růstu vegetace. Od roku 2004, 
kdy se začaly vést statistiky o třídění, 
až do roku 2010 množství vytřídě
ných surovin strmě stoupalo. V roce 
2010 jeden obyvatel města vytřídil za 
rok 57 kilogramů. Od té doby však 
množství začalo klesat a tento trend se 
zřejmě udrží i letos. Loni vytřídil je
den Chomutovan 44 kilogramů, letos 
to bude zřejmě ještě méně. „Přestože 
jsme v posledních letech podnikli 
několik kroků k tomu, abychom oby
vatele více motivovali ke třídění, si
tuace se výrazněji nelepší. Problém je 
v množství separovaného odpadu, ale 
také v kvalitě třídění. V kontejnerech 

na separovaný odpad často nacházíme 
věci, které tam vůbec nepatří,“ uvedl 
ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek. 

Technické služby se snaží veřej
nost co nejvíce motivovat, aby situaci 
změnily. Neustále navyšují počty 
kontejnerových stání, aby je lidé měli 
dostupnější. Jen letos přibyla tři nová 
stání v ulicích Riegrova, Dobrovského 
a Skalková, celkem jich je ve městě 
přes 230. Navíc od loňska jsou na kaž
 dé nádobě štítky s telefonním číslem, 
na které mohou lidé zavolat v případě, 
kdy je nádoba plná. Technické služby 
v takové situaci kontejner vyvezou 
i mimo stanovený harmonogram. 

Pokud se porovnají složky separo
vaného odpadu – papír, sklo a plasty – 
s rokem 2014 vůči celkovému objemu 
svezeného komunálního odpadu, 
vyplyne, že s poklesem množství ko
munálního odpadu naopak stoupá pro
centuální využití odpadu. V roce 2014 
bylo vytříděno 9,7 % odpadu a v roce 
2015 10,1 % odpadu. I přes tento rela
tivně příznivý vývoj je nutno neustále 
zlepšovat výchovu, informovanost 
a motivaci občanů třídit.

Obyvatelé města mohou v sou
časné době třídit papír, sklo, plasty, ale 
také bioodpad – tedy různý zahradní 

odpad a také textil. Ten se dále dotři
ďuje, některé kusy předává odborná 
firma charitě, ze zbytku vyrábí uklí
zecí hadry. Dva roky sváží technické 
služby gastroodpad z jídelen mateři
nek a základních škol. Loni zbytků 
jídla bylo přes 43 tun a skončily v bio
plynové spalovně, kde se přeměnily 
na energii.

Současná generace dospělých 
a seniorů nebyla v minulosti na tří
dění zvyklá, zřejmě proto se v tomto 
ohledu nyní projevují výkyvy. V bu
doucnu by to však mohlo být jinak, 
děti, které nyní navštěvují mateřské 
či základní školy, považují separaci 
za zcela běžnou a již od těch nejmen
ších spolehlivě vědí, jaký odpad do 

které nádoby patří. Školy tak také 
významně přispívají jak k třídění, 
tak i k učení předcházení vzniku od
padu či jeho okamžité recyklaci při 
výrobě různých předmětů z možného 
odpadu. Například děti ze základní 
školy Kadaňská loni vytřídily 25 tun 
papíru, 60 kilogramů hliníku a 55 ki
logramů elektroodpadu. „Většina 
škol separovaný odpad, zejména 
papír, předává jiným odběratelům 
za příznivější ekonomické náklady,“ 
vysvětlil vedoucí odpadového hos
podářství technických služeb Marek 
Pohl. Tím sice nezaplní statistiky 
svozu separovaného odpadu technic
kých služeb, ale zvyk třídit odpad se 
v dětech zakotví.

Svoz gastroodpadu
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Pocit člověka bez střechy nad hla
vou mohou zažít účastníci neobvyklé 
akce Noc venku. Strávit podzimní noc 
pod širým nebem může kdokoliv, pod
mínkou je přinést s sebou čistý pár po
nožek nebo rukavic. Tyto věci se potom 
dostanou k potřebným lidem. 

Noc venku začne ve čtvrtek 19. lis
topadu v 17 hodin diskuzí v Café 
Rouge s odborníky a člověkem, který 
má s životem na ulici osobní zkuše
nosti, ředitelem společnosti K srdci klíč 
Karlem Komárkem. Pak už se všichni 
přesunou k fontánce mezi radnicí a ob
chodním centrem Central, kde přespí 
do druhého dne. Pokud by pršelo, pře
spí v podloubí u radnice. 

Akci pořádá občanské sdružení 
Kuprospěchu již potřetí, organizátoři 
nabádají účastníky, aby se na noc venku 
řádně připravili a vzali sebou patřičné 
vybavení.

lidé zažijí noc 
bezdomovcůÚřad bude od jara 

v nové podobě

Veletrh pomáhá dětem vybrat si budoucnost

Technika zimní údržby už vyčkává 
na první sníh a náledí 

Vedení města schválilo změny ve 
struktuře úřadu. Chce posílit rozvoj 
a plánování a lépe rozdělit pravomoci.

Změna se týká tří odborů. Odbor 
rozvoj, investic a majetku města se 
rozdělí na dva. Jeden se bude starat 
o majetek, druhý o rozvoj a investice. 
Změna má přispět i k lepší kontrole 
investic a kvality staveb předáva
ných do rukou města. Dosud to bylo 
v kompetenci jednoho odboru, teď 
bude kontrola důslednější. Personálně 
i organizačně budou posíleny rozvo
jové činnosti na magistrátu. „Chceme 
být moderním městem, které se roz
víjí v souladu s aktuálními trendy 
v těsné a časté spolupráci s veřejností. 

Část úřadu, která nyní plánuje rozvoj 
města, je jasně poddimenzovaná. 
Touto změnou ji posílíme,“ říká pri
mátor Daniel Černý.

Rozdělovat se bude i nynější 
odbor stavební úřad, živnostenský 
úřad a životní prostředí. Vzniknou 
dva nové odbory, stavební a životní 
prostředí. Od toho si vedení města 
slibuje oddělení agend, které mohou 
jít v některých případech proti sobě. 
Živnostenský úřad se včlení pod sou
časný odbor správních a dopravních 
činností.

Zcela se ruší odbor kancelář ta
jemníka. Vedle nových samostatných 
odborů se zřizuje odbor kancelář 

primátora. Kancelář primátora byla 
dosud nestandardně začleněna pod 
odborem interního auditu. Právě in
terní audit, tedy vnitřní dohled nad 
dodržováním zákonů, touto změnou 
získá více prostoru pro svou činnost.

Změny včetně nástupu vítězů 
výběrových řízení budou v platnosti 
od 1. března 2016. Na magistrátu 
přibudou tři nová místa, a to právě na 
odboru rozvoje a investic plánování. 
Místo aktuálních 228 magistrátních 
zaměstnanců jich od jara bude 231. 
Na druhou stranu bude zrušeno něko
lik vedoucích pozic na úrovni oddě
lení, tak aby úroveň řízení byla pouze 
dvoustupňová. 

Pekař, elektrikář, letecký mechanik, 
fotograf nebo řezník. Tyto a mnoho 
dalších studijních oborů středních škol 
a učilišť se představilo při čtrnáctém 
ročníku veletrhu Vzdělávání 2016. 
Dětem osmých a devátých tříd základ
ních škol tím vystavovatelé usnadnili 
výběr budoucího studia. 

„Cílem výstavy je prezentovat co 
nejvíce středních škol a učilišť, které 
nabízejí různé obory vzdělávání. 
Školy každý rok inovují svou prezen
taci tak, aby děti co nejvíce zaujala,“ 
uvedla ředitelka Okresní hospodář

ské komory v Chomutově Ivana 
Košanová. Právě co nejpodrobnější 
informování je podstatou výstavy.

Po letech velkého zájmu o stu
dium humanitních oborů se pozornost 
dětí obrací i na řemeslné a technické. 
To vítají jak učitelé, tak i budoucí 
zaměstnavatelé. „Z maturitních 
oborů se děti nejvíce zajímají o stu
dium požární techniky a bezpečnost 
a ochranu obyvatelstva. Z učebních 
oborů je to instalatér a truhlář,“ vy
jmenoval vedoucí učitel učňovských 
oborů ESOZ Pavel Straka. 

Děti mají na výběr střední školy 
ještě několik měsíců, definitivně 

musí mít jasno v březnu, kdy podají 
přihlášky.

Technické služby vzorně připra
vily všech pětatřicet strojů, které se 
v zimě postarají o sjízdnost a schůd
nost komunikací. Flotila je v nejlep

ším stavu, připravená bojovat s nále
dím i návaly sněhu. „Před začátkem 
sezony jsme pečlivě zkontrolovali 
technický stav všech vozů, každý 

z nich je nyní spolehlivý a plně 
funkční,“ uvedl ředitel organizace 
Zbyněk Koblížek. 

O komunikace se budou starat 
čtyři velké sypače, pět multikár 
s radlicí a sypačem, jeden vůz s rad
licí, pět maloktraktorů a dva trak
tory. Dále šest dodávek na převoz 
posypového materiálu, pět náklad
ních aut pro případný odvoz sněhu 
a čtyři nakladače. Nepostradatelné 
je také osobní dispečerské vozidlo, 
jehož řidič pravidelně kontroluje 
stav komunikací. 

Technické služby letos budou 
kromě drtě, písku a soli používat 

posypový materiál ekogrit. „Jeho 
výhoda je v tom, že se po zimním 
období rozmělní a tím se při jar
ním blokovém čištění města sníží 
náklady na úklid posypového ma
teriálu,“ vysvětlil vedoucí provo
zovny údržba místních komunikací 
Vladimír Hurník. Ekogrit používaly 
technické služby již loni na zkoušku. 
V některých lokalitách se osvědčil, 
proto v jeho používání letos pokra
čují. „Jelikož se jedná o velmi lehký 
materiál, sypeme ho na rovinných 
úsecích, kde nestéká. Většinou 
se jedná o ruční posyp,“ doplnil 
vedoucí.
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KráTCe
ZábRADlí V NOVéM 
KAbátě
Technické služby v těchto 
dnech natírají zábradlí podél 
komunikace u křižovatky v ulici 
Pražská a okružní křižovatky 
u průmyslové zóny. 

V ZOOpARKu buDOu 
VyRábět VěNcE
První adventní neděle 29. lis
topadu bude v Podkrušnohor
ském zooparku ve znamení 
výroby věnců a pečení cukroví.

ZOOpARK upRAVil 
OtEVíRAcí DObu
Od listopadu upravil zoopark 
otevírací dobu, nyní mohou 
lidé zvířata navštívit mezi 
devátou hodinou ranní a pátou 
odpolední. 

VEČERy pOD lAMpOu 
pOKRAČují
Pravidelného cyklu Večery pod 
lampou se v prosinci zúčastní 
textař, spisovatel a ilustrátor 
Ondřej Suchý, v lednu se lidé 
setkají s prozaičkou a scénárist
kou Evou Kantůrkovou. 

Vánoce opět 
rozzáří střed 

města

Chomutovské Vánoce jako každo
ročně ozdobí střed města. Přichystán 
je program až do Štědrého dne. Letos 
poprvé na náměstí zůstanou stánky 
s občerstvením až do 30.12. „Sváteční 
čas nekončí Štědrým dnem, proto 
chce me dát Chomutova nům možnost 
setkat se s přáteli na náměstí a užít si 
vánoční atmosféru i v dalších dnech,“ 
řekl primátor Daniel Černý. Organizace 
Chomutovských Vánoc přinese i několik 
omezení, především v dopravě.

Chomutovské Vánoce budou zahá
jeny první adventní neděli 29.11. po
hádkou o sněhové vločce, který začne 
v 16.30 na náměstí a zhruba za hodinu 
vyvrcholí rozsvícením vánočního 
stromu a ohňostrojem. Z důvodu pří
pravy bude 28.11. uzavřeno parkoviště 
u kostela sv. Kateřiny, a 29.11. také ulice 

Táboritská a z náměstí se bude vyjíždět 
jen Ruskou ulicí. Od 14.00 do 19.00 ho
din pak bude úplná uzavírka náměstí 1. 
máje a ulice Táboritská. Pro návštěvníky 
dopravní podnik posílí spoje MHD.

Již od rána 29.11. bude otevřen 
Vánoční trh a od deseti hodin bude pro
bíhat bohatý program. Náměstí se znovu 
pro parkování otevře až 31.12. Od 1.12. 
vždy od 16 hodin se o vánoční zábavu 
postarají především chomutovské školy. 
Víkendy budou mít program ještě 
bohatší. Jaké hlavní hvězdy navštíví 
Chomutov lze zjistit z přehledu na zadní 
straně tohoto vydání novin, celý pro
gram pak na www.chomutovmesto . cz. 
Na Štědrý den se lidé mohou tešit na 
tradiční živý betlém, v dalších dnech do 
30.12. zůstanou na náměstí stánky s ob
čerstvením a jízdy kočárem.

V Chomutově už v lednu zahoří olympijský oheň

Auta v depozitu mohou úředně zaniknout 

Kaple na Vinohradech v novém 

Stovky sportovců se v lednu 
2016 sjedou do Ústeckého kraje, 
který se stal pořadatelem VII. her 
zimní olympiády dětí a mládeže. 
Účastníci olympiády budou od 17. 
do 22. ledna měřit síly na svazích 
Krušných hor a v několika blízkých 
městech v kraji. Jedním z míst, kde 
se odehraje olympijské zápolení, je 

také město Chomutov, které bude 
na zimním stadionu hostit nedíl
nou součást každé zimní olympi
ády – lední hokej. V chomutovském 
divadle budou mít zázemí disci
plíny šachy a discodance. Právě 
v Chomutově budou hry v neděli 
17. ledna zahájeny slavnostním 
ceremoniálem. 

„Je pro nás ctí, že se Chomutov 
stane centrem tak významné 
sportovní události. Právě budova 
městského divadla, bude umís
těn olympijský dům, město samé 
pak bude hostit účastníky her jako 
olympijská vesnice“, vyjádřila se 
k akci jedna z organizátorek Věra 
Fryčová.

Hry se odehrají také v Mostě, Litví
nově, na Klínovci či Cínovci. Zi mních 
disciplín je celkem osm a účastníků 
bude téměř 1 200 ze všech krajů 
v České republice. Na všechna sporto
viště je vstup zdarma a nebudou chybět 
ani klasické olympijské ceremoniály, 
jako je zapálení olympijského ohně či 
květinové a medailové ceremoniály.

Lidé, kteří svoje vozidlo do
časně vyřadili z provozu, musí přijít 
do konce roku na úřad. Pokud by 
tak neučinili, administrativně jim 
k 1. lednu 2016 zanikne. „Situaci 
se majitelé vyhnou vyplněním jed
noduchého formuláře na registru 
vozidel, ve kterém uvedou, kde je 
vozidlo umístěné a jakému účelu 
zde slouží,“ řekl vedoucí odboru 

dopravních a správních činností 
Bedřich Rathouský. Případný zá
nik vozidla se týká těch, která byla 
dána do depozitu před 1.7.2013. 
U vozidel umístěných do depo
zitu až po tomto datu v případě 
nesplnění uvedené povinnosti 
hrozí sankce až 50 000 Kč, vozidlo 
nicméně „papírově“ nezanikne. 
„Vyzýváme proto majitele uve

dených dvou skupin vozidel, aby 
se na úřad dostavili co nejdříve 
a předešli tak případným frontám 
v samém závěru roku. V působnosti 
chomutovského magistrátu se jedná 
přibližně o dva tisíce takovýchto 
vozidel,“ dodal Rathouský. Cílem 
této zákonné úpravy je především 
vyčistit centrální registr vozidel od 
těch neexistujících.

Vinohradská kaple Panny Marie 
v Mostecké ulici je po rekon
strukci. Město nechalo opravit 
fasádu, střešní krytinu a krovy. 
„Zrekonstruovány byly také archi
tektonické a sochařské prvky na 
průčelí. Archandělu Michaelovi 
byly dodány kovové části, tedy 
meč a kopí,“ řekl městský architekt 
Jaroslav Pachner. Kaple byla také 
odvlhčena. Opravy vyšly na 583 
tisíc korun. Na letošní opravu kaple 
získalo město dotaci ve výší 425 
tisíc korun. 

Kaple byla postavena v roce 

1697 na paměť dvou chomutov
ských radních, které popravilo 
švédské vojsko za třicetileté války. 
Radní byli vzati v roce 1645 jako 
rukojmí za vyplacení výpalného. 
„Město tehdy bylo kvůli válce ve 
špatné ekonomické situaci a ne
mělo na výpalné, které Švédové 
požadovali,“ popisuje historii 
kaple architekt Pachner. Úprava 
chodníků okolo kaple proběhla 
v letech 1989 až 1990. Terén byl 
tehdy zvýšen a kaple tak působí 
méně dominantně, než tomu bylo 
původně.
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International softball federation, 
tedy Světová softbalová federace, 
Vás minulý měsíc zařadila do své 
síně slávy. Jste tam jako jediný 
zástupce zemí bývalého východ-
ního bloku. Co tomu říkáte?

Považuju si toho... Ale jakáko
liv výhra na hřišti mi přináší herní 
uspokojení a to je pro mě víc než 
různé ceny.
Jaké to je ohlédnout se za tak bo-
hatou kariérou?

No, byl to fofr. Nikdy jsem ne
přemýšlel o tom, že bych měl ně
čeho dosáhnout. Do všeho jsem šel 
s tím, že to bude dobrá zábava. A že 
se to vyvinulo tímhle způsobem, to 
je jedině dobře!
Přitom o Vaší kariéře do značné 
míry rozhodly náhody. Myslím 
tím příchod do klubu v roce 1986 
a pak zranění kolene, kvůli kte-
rému jste se o pár let později mu-
sel specializovat na nadhoz.

Kamarád Pepa Nejedlý si něco 
začal s neteří našeho funkcio
náře Boba Rolla a ta ho pozvala 
na trénink. No a on si k tomu vzal 
mě. Sám v klubu vydržel chvíli, 
ale mě to chytlo. A to koleno? No, 
začal jsem nadhazovat už v době, 
kdy mi nic nebylo. Takže to zra
nění jen urychlilo vývoj Luboše
nadhazovače. Těch úrazů jsem měl 
víc a vždycky se mi to stalo na 
metě. Když tam bylo nějaké brz
dění do strany, vždycky mi koleno 
vyběhlo.
V čem byl Váš nadhoz lepší, že 
jste byl tak úspěšný?

Nevím, to se musíte zeptat pro

tihráčů. Co mě vždycky chybělo, 
byla změna rychlosti, neumím 
moc házet pomalé balony. Dlouho 
jsem všechno tahal přes stoupavý 
nadhoz. Ale zase jsem ho dal, kam 
jsem chtěl.
A ta rychlost nadhozu? Kolik 
Vám naměřili?

Nejvíc 128 km v hodině. Ale 
normálně je to okolo sto dvaceti, 
při delším nadhazování tak sto osm
náct, bych si tipnul.

Na internetu lze u Vašeho jména 
nalézt přezdívku Robocop. Kde 
se vzala?

To je kvůli ortézám. Začali mi 
tak říkat ´venku´, tedy soupeři na 
různých zahraničních turnajích.
Na co budete z kariéry nejvíc 
vzpomínat?

Na adrenalin. Mně se vždycky 
strašně dobře hrály vypjaté zápasy, 
při kterých jsem byl pod tlakem. 
Třeba na mistrovstvích světa jsem 
se před zápasy vyloženě klepal. 
A pak jsem vylezl na hřiště, párkrát 
si hodil, ono to ze mě spadlo. Byl 
jsem nabuzenej a najednou to šlo. 
A když jsme dohráli a vyhráli jsme, 
ani na mě nijak zvlášť nešla euforie 
z vítězství, spíš mi bylo líto, že už 
je konec.
Čím to teď budete nahrazovat?

Pomáhalo mi to ve hře, ale k ži
votu to až tak nepotřebuju. Určitě 

si přijdu zatrénovat a zaházet si na 
kluky, ale do zápasů už se mi ne
chce. Nechci už chodit domů a na
kládat si nohy do ledu. A nejsou to 
jen nohy, v mém věku už se z toho 
dostávám strašně dlouho. Po vý
konu by měla přijít nějaká rehabili
tace, ale na to jsem vždycky kašlal 
a podle toho to teď vypadá.
Co Vám softbal dal a co vzal?

Hlavně to byla dobrá zábava. 
Peníze jsem do toho spíš sypal, ale 

byl to výborný koníček. Měl jsem 
podporu rodiny, manželka Dana je 
skvělá. V práci mi vycházeli vstříc, 
přehazovali mi šichty, jak jsem po
třeboval. Bez toho by to nešlo. Ale 
zase jsem si každý rok vybral tři 
čtvrtiny dovolené na softbal. Když 
jsem byl v reprezentaci, tak jsem 
od dubna do konce června měl 
ligu, pak v červenci až do poloviny 
srpna byly reprezentační akce, 
hned následovaly s Chomutovem 
poháry, na které jsme jezdili třináct 
nebo čtrnáct let v kuse. A pak se 
tak do tří čtvrtin října hrálo play 
off ligy. A bylo po dovolených. 
Dvacet let jsme s manželkou byli 
tak maximálně na prodlouženém 
víkendu. A teď máme doma ma
lou kanoistku  dceru Káču, takže 
volný čas se začíná točit kolem 
toho, jak má závody nebo soustře
dění ona.

Jak si Bobři povedou bez Vás?
Myslím, že by jim to mohlo 

pomoci. I teď v posledních letech 
jsem v základní části ligy odházel 
polovinu zápasů a play off skoro 
celé. Marek Malý a Kuba Petřík teď 
vědí, že tam nebudu, tak o to víc 
budou muset trénovat. Myslím, že 
se zvednou, když teď budou nadha
zovat všechny zápasy.
Budete se nějak podílet na čin-
nosti klubu?

Zcela určitě. Ale spíš podle toho, 
jak budu mít čas. Třeba na trénincích 
bych si občas na kluky hodil. Ale 
trénovat nebudu. Nemám na to tre
nérskou licenci a kvůli zaměstnání 
na šichty ani čas. Jednou bych tam 
přišel a třikrát ne. A to nemá smysl.

Tři desítky let patřil Lubomír Vrbenský k softbalistům Beavers Chomutov, po skončení uplynulé sezony se však 
s aktivním hraním rozloučil. Strůjce úspěchů chomutovského klubu, pilíř obrany softbalové reprezentace, 
mnohonásobný vítěz všemožných soutěží a držitel prestižních ocenění – prostě Robocop. Tuhle přezdívku prý 
ale získal z jiného důvodu…

lubomír Vrbenský:

Už si nechci 
nakládat  

nohy do ledu 

Nikdy jsem Nepřemýšlel o tom, že bych měl 
Něčeho dosáhNout. do všeho jsem šel s tím,  
že to bude dobrá zábava.

•  29 let hráčem SC Beavers 
Chomutov, nejprve v zadním 
poli nebo na pálce, po zranění 
na nadhozu

•  11× mistr ČR  
(19× v řadě finále extraligy)

•  6× vítěz Poháru mistrů 
evropských zemí  
(12× v řadě finále)

•  v reprezentaci v letech 
1996–2009

•  4× mistr Evropy, 4× účastník 
mistrovství světa, nejlépe 
6. místo v roce 2000

•  několikanásobný vítěz ankety 
Nejúspěšnější sportovec 
Chomutovska

lUbOMír VrbeNSKý
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Osmáci a deváťáci objevují historické příběhy  
od pamětníků z Chomutova a Krušnohoří 

Právě nyní se mezi osmáky a de
váťáky z Chomutova rozbíhá pátrání 
po příbězích pamětníků z Krušnohoří. 
V rámci projektu Příběhy našich 
sousedů se žáci vydávají s kamerou 
či diktafonem v ruce za pamětníky 
a naslouchají příběhům z doby druhé 
světové války, poválečného osidlo
vání či komunistických perzekucí. 
S pomocí svých učitelů a koordinátora 
z neziskové organizace Post Bellum 
nahrají vzpomínky, které pak zpracují 
do ucelených životních příběhů. Do 
projektu se zapojilo 45 dětí ze 7 škol 
z celého regionu. Proč se do projektu 
Příběhy našich sousedů rozhodla se 
svými studenty zapojit, vysvětluje 
učitelka ze základní školy Březenecká 
Jana Soloňová.
Byli jste první školou, která odpově-
děla na výzvu a do projektu se při-
hlásila. Co Vás na projektu zaujalo?

O projektu Paměť národa jsem již 

něco věděla z médií a ze vzděláva
cího portálu Moderní dějiny. V rámci 
společenského semináře jsem zamýš
lela, že bychom se s žáky v novém 
školním roce věnovali pamětníkům 
a jejich vzpomínkám na kraj, kde žijí, 
kam přišli po válce. Chtěla jsem školní 
projekt pojmenovat Chomutovsko 
a Krušnohoří ve vzpomínkách našich 
babiček a dědečků. Když mě oslovili 
pracovníci Post Bellum, neváhala jsem 
a kývla na tento projekt. Podobné akti
vitě bychom se stejně věnovali.
Jaká byla odezva dětí? A Vy 
osobně těšíte se na projekt?

Tato otázka je spíše na děti. 
Faktem je, že se na práci těší. Bude 
to pro ně něco jiného. Historii jim 
budou předávat jejich babičky, dě
dečkové nebo sousedi. Jako hlavní cíl 
tohoto projektu vidím spíše navazo
vání a upevňování mezigeneračních 
vztahů. I já se na projekt těším, ráda se 

totiž setkávám se zajímavými lidmi, 
kteří jsou ochotni podělit se o své ži
votní moudro a zkušenost.
Mohla byste představit pamět-
níky, které budete společně 
s dětmi zpovídat?

Jedna skupina žáků bude zpra
covávat vzpomínky Anny Šipošové, 

která bude vyprávět o pronásledování 
Romů během druhé světové války. 
Další skupina dětí oslovila paní uči
telku Kláru Blažejovou, jejíž rodina 
zažila pronásledování v 50. letech 
20. století, a posledním naším pamět
níkem bude Petr Šťastný, který žil od 
roku 1968 v emigraci.

galerii lurago zaplnily skleněné 
vitráže manželů Kantových

Chomutovanům zazpívá Michal david i dan bárta

Skleněné vitráže manželů Kan
tových si mohou lidé prohlédnout 
na výstavě Metamorfózy v galerii 
Lurago. Expozice ukazuje díla, která 
manželé vytvořili pro zahraniční 
klienty i taková která našla domov 
v Čechách. „Například si lidé mohou 
prohlédnout obrovskou vitráž, jež re
prezentovala Ústecký kraj na veletrhu 
Expo v Miláně. Jsou na ní ztvárněné 
všechny znaky typické pro města 
našeho kraje, například pnoucí vinná 
réva jako znak Litoměřic nebo chmel 
jako znak Žatecka,“ uvedla autorka 
Jitka Kantová. 

Manželé také vytvořili vitráž pro 
hotel Plaza v Karlových Varech, ale 
několik i pro domovy důchodců. 
„Tato práce nás velmi baví. Senioři 
jsou velmi otevření moderním věcem, 
takže je pro nás radost takové vitráže 
vyrobit. Dáváme do nich takové 
prvky, aby o nich mohli klienti do
movů přemýšlet a tím zaměstnávali 
své myšlení,“ vysvětlila umělkyně. 

Výstavu vitráží doplňují obrazy 
Kristiny Folprechtové, maminky 
Jitky Kantové. „V těch obrazech se 
snoubí celý maminčin život, jsou 
barevné a zahřejí u srdce. Je vý

borná malířka, dokáže dát obra
zům duši,“ láká na prohlídku Jitka 

Kantová. Výstava v Luragu potrvá 
do 20. listopadu.

Divadelním představením, vel
kými koncerty, festivalem a spous
tou dalších věcí potěší obyvatele 
města společnost Kultura a sport 
v nejbližší době. Program do konce 
roku je nabitý a díky různorodo
sti akcí si vybere každý. „Připravili 
jsme jak akce tradiční, na které 
jsou lidé zvyklí z let minulých, tak 
i některé zcela ojedinělé,“ zve jedna
telka společnosti Věra Fryčová.

Do konce roku se návštěvníci 
divadla mohou těšit ještě na čtyři 

představení. Nejbližší je komedie 
plná bláznivých situací a zmatků 
s názvem Rodina je základ státu. Na 
jevišti se představí Miroslav Etzler, 
Vanda Hybnerová, Sabina Laurinová 
a spousta dalších známých tváří. 
Představení z nemocničního pro
středí mohou lidé zhlédnout 25. lis
topadu od 19 hodin.

V neděli 29. listopadu od 15 ho
din bude divadlo patřit dětem. Ty se 
setkají s čertem, který se jednoho dne 
zjeví v chalupě ševce a nechce z ní 

odejít, dokud nezíská jeho duši. V pro
sinci, konkrétně 9. od 19 hodin, se na 
jevišti přestaví Karel Heřmánek, Josef 
Carda či Dana Syslová ve hře z diva
delního zákulisí Garderobiér.

Díky obrovskému zájmu se do 
chomutovského divadla opět vrací 
one man show Jana Holíka s názvem 
Caveman. Jeskynní muž zaručeně 
rozesměje přítomné až k slzám ve 
čtvrtek 17. prosince od 19 hodin. 

Milovníci české popové hudby si 
jistě nenechají ujít koncert Michala 

Davida. Jeho velká hudební show 
se odehraje v prostorách zimního 
stadionu a zapíše se do historie jako 
vůbec první koncert, který se usku
teční v SD aréně. Vstupenky si lidé 
mohou zakoupit v předprodeji v síti 
Ticketstream a na pokladně kina 
Svět. Samotný koncert je napláno
ván na 16. prosince. 

Příznivci Dana Bárty se dočkají 
koncertu jeho skupiny Alice v lednu 
příštího roku. Podle současných před
pokladů se show uskuteční 28. ledna. 
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Národnostní menšiny poprvé 
bojovaly o pohár turnaje Fér play

Výbor národnostních menšin 
v Chomutově uspořádal v městské 
sportovní hale první ročník turnaje 
národnostních menšin ve futsale FÉR 
PLAY 2015. „Turnaj byl rozdělen 
do dvou věkových kategorií na 10 
až 15 let a 18 až 99 let.V mladší ka
tegorii nastoupilo pět týmů a hrálo 
se systém každý s každým,“ popsal 
turnaj Jiří Kupec, předseda spolku 
Chomutovská liga malého fotbalu, 
který pomáhal s organizací.

Od úvodního zápasu si nejlépe 
vedl tým FC Viet Chomutov B, který 
sice většinou vyhrával své zápasy jen 
o jednu branku, ale vyhrál všechny. 
Tím se stal vítězem v této kategorii 
s plným počtem bodů. Druhé místo 
obsadil Bílý balet a jen o bod za ním 

skončil třetí Old Stars Selská. 
Ve starší kategorii nastoupilo šest 

týmů a hrálo se stejným systémem 
každý s každým. Zde už bylo k vi
dě ní více kvalitních a dramatických 
zápasů, protože většina týmů před
váděla své futsalové umění. Hned 
svůj úvodní zápas prohrál tým Gipsy 
Brazil, ale poté zabral, zlepšil výkon 
a ostatní zápasy vyhrál. „Tím se tento 
tým, který k nám přijel až z Hradce 
Králové, stal vítězem turnaje,“ řekl 
Kupec. Druhé místo obsadil tým FC 
Viet Chomutov A, ale bylo to jen díky 
o jednu branku lepšímu skóre. Třetí 
místo patří týmu Real Aussig z Ústí 
nad Labem.

Zápasy řídili rozhodčí CHLMF 
Petr Špicar a Luboš Neumayer.

Stavební školy soutěžily v přespolním běhu

Z nového loga Florbalu Chomutov 
vyzařuje velká bojovnost

Střední odborná škola ener
getická a stavební, Obchodní 
akademie a Střední zdravotnická 
škola Chomutov uspořádala pře
bor v přespolním běhu v rámci 
série Mistrovství České republiky 
stavebních škol a učilišť, která je 
finančně podporována Odborovým 
svazem Stavba ČR. Stavebnictví je 

jediným resortem, ve kterém stře
doškoláci soutěží ve sportovních 
odvětvích. 

Přebor proběhl v okolí školy 
na pracovišti Na Průhoně za účasti 
sedmi družstev z celé České repub
liky. Jeho vítězem se stalo družstvo 
pořádající školy, druhé místo patří 
týmu z Ústí nad Labem a bronzo

vou příčku obsadili přespolní běžci 
z Prahy. V jednotlivcích zvítězil 
mezi mladšími dorostenci Bohumil 
Hudec z ústecké školy a mezi star
šími dorostenci byl nejlepší Jan 
Hock z Litoměřic. Velmi pěkné 
druhé místo v této věkové kategorii 
obsadil Lukáš Zvánovec z pořáda
jící školy. 

Mistrovství ČR stavebních škol 
je celoroční soutěž sestávající z de
seti sportů, konkrétně z přespolního 
běhu, atletiky, nohejbalu, silového 
víceboje, florbalu, stolního tenisu, 
bowlingu, inline bruslení, šachů 
a futsalu. V posledních letech se 
družstvo z chomutovské školy umís
ťuje na medailových pozicích.

Chomutovský florbal začíná 
psát svoji novou historii. Z FbC 
98 Chomutov se stal nyní Florbal 
Chomutov. Změna názvu přinesla 
také novou image klubu. Nová vi
záž byla slavnostně odhalena před 
zraky stovek příznivců florbalu 
na domácím zápase Národní ligy 
mužů proti Strakonicím.

Kromě názvu klub představil 
také nové logo. „Potřebovali jsme 
změnu. Té předcházela dlouhá 
diskuze, přece jen klub má svou 
historii a řada členů je v něm od 
začátku,“ vysvětluje předseda 
klubu Tomáš Kubeš. Protože se 
florbal stává velmi známým a po
pulárním sportem, zkratka v názvu 
klubu byla matoucí pro širokou 
veřejnost, proto je v názvu slovo 
florbal. Jasným názvem chtějí flor

balisté také reprezentovat město 
Chomutov. Dřívější logo vzni
kalo naprosto amatérsky partou 
kluků, kteří před sedmnácti lety 
klub z nadšení založili. „Vycházelo 
z loga jednoho z hokejových klubů 
NHL, což v současné době, kdy je 
klub již profesionální, nepůsobilo 
vhodně,“ popisuje Kubeš další dů
vody, proč klub přistoupil k nové 
image. Autorem nového loga je 
Kamil Sopko. 

Nový klubový vzhled byl pře
kvapením i pro samotné hráče. 
„Chtěli jsme, aby viděli nové 
dresy až pár minut před utkáním. 
Do šatny jsme jim připravili tedy 
ramínka s jejich novými dresy 
a pustili je do ní až pár minut 
před začátkem. Moment překva
pení se rozhodně povedl,“ hodnotí 

šéftrenér klubu Martin Bocian. 
Nově oděné mužstvo nastoupilo do 
utkání velice ofenzivně. Hráči do

kázali trefit dvanáctkrát soupeřovu 
branku, a tím si zajistili jedno
značné vítězství 12:1.
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Vaše témata
 pODNěty

NOVÝ KRuHOVÝ 
ObjEZD 

Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za vý

stavbu kruhového objezdu, který 
konečně zvýší bezpečnost nebez
pečné křižovatky. Z pohledu uži
vatele, který křižovatkou denně 

prochází i projíždí mám několik 
připomínek:

1) Umístění lamp osvětlujících 
přechod je poněkud nešťastné, ne
boť jsou přímo v chodníku – s ko
čárkem docela práce na vyhnutí. 

 2) Směrem k lesoparku je po 
levé straně vytvořena nebezpečná 
prohlubeň – výkop. Touto cestou 
budou chodit maminky s dětmi do 
lesoparku a výkop je opravdu dost 
hluboký, asi dva metry. Je možné, 
že už máte nějaké řešení a stavba 
není dokončena. Pokud ano, je tato 
připomínka bezpředmětná. Jinak 
doporučuji srovnat výškově s te
rénem chodníku, jak je to u obou 
mostků.

 3) Konečně je vyřešena pěší 
cesta z ulice Hutnická do lesoparku, 
co ovšem brání dokonalosti, je ne
dokončený chodník za podjezdem 
silnice I/13. Chodník sice pokračuje 
směr lesopark, ale ne ke vchodu, 
ale na parkoviště. Tam se nedá pro
jít – závory. K pokladně se nedá 
dostat. Dřívější cesta přes betonové 
parkoviště je uzavřena z důvodů 
obsazení parkoviště pravděpo

dobně firmou Herkul, která zde má 
mobilní buňky a stavební techniku. 
Bylo by dobré nějaký spojovací 
chodník k pokladně vybudovat.

S pozdravem Pavel Emingr
Dobrý den, pane Emingere,
díky za Vaše připomínky, přiklá-

dám vysvětlení: 
1. Tohoto detailu u umístění 

lampy jsme si vědomi a řešíme jej. 
V daném prostoru se nacházejí in-
ženýrské sítě, například podzemní 
trubní vedení, plynovod, kabel ve-
řejného osvětlení a vedení vysokého 
napětí. Navíc stožár pro osvět-
lení přechodu se nemůže nacházet 
za chodníkem z důvodu dodržení 
parametrů nasvětlení vlastního 
přechodu, které určuje česká státní 
norma. Proto umístění stožáru bylo 
zvoleno tak, aby se vyhovělo všem 
těmto omezením. Umístěním lampy 
se budeme ještě zabývat. 

2) Dokončují se terénní úpravy 
a úpravy příkopů jsou jejich 
součástí.

 3) Prostor, který máte na mysli, 
byl po dobu výstavby využíván jako 
zařízení staveniště, po dokončení 

bude vyklizen a uveden do původ-
ního stavu. Rozšíření cesty pro pěší 
směrem k pokladně zooparku je pro 
nás podnětem k projednání. 

Díky za něj.
Kateřina Vránová 

Odbor rozvoje, investic  
a majetku města

pODěKOVáNí ZA 
OpRAVu ZAStáVKy

Dobrý den,
rád bych poděkoval náměstku 

primátora Marku Hrabáčovi, který 
se zasadil o rychlou opravu povr
chu na zastávce u Penny marketu 
v Bezručově ulici. Na zastávce byl 
erozí poškozený beton a hrozil úraz 
chodcům. Oprava byla provedena 
do týdne od mého upozornění.

Děkuji Jaroslav Pekárek 

MátE tAKé ZAjíMAVÝ 
NápAD, pODNět Či 
ZKuŠENOSt S NěČíM 
ZE ŽiVOtA VE MěStě?
Napište nám na email:  
rekult@chomutovmesto.cz

restauratér Azad: Kdybych neodešel, 
bojoval bych teď proti Islámskému státu 

V Česku žije deset let. Kvůli 
útlaku Kurdů v Sýrii odešel z rodné 
země a ze svého města AlMalykiah. 
Dnes vlastní a provozuje restaurace 
Istanbul Kebab. Řeč je o Mahmoudu 
Salahovi, kterému se v Chomutově 
neřekne jinak než Azad.
Proč jste odešel ze Sýrie?

Z politických důvodů. Jsem 
Kurd. Kurdové měli a mají stále 
minimum práv a jsou utlačováni. 
Nemají ani občanku, nesmí použí
vat kurdštinu slovem ani písmem, 
školy jsou jen arabské.
Jak se díváte na současnou situaci 
v Sýrii?

Jsem v Kurdské demokratické 
straně Iráku (KDP) a za svého 
prezidenta považuji prezidenta 
Iráckého Kurdistánu Masúda 
Barzáního. Fandím pešmergům, 
kteří jako jediní bojují v Sýrii 
a Iráku proti Islámskému státu. 
Kdybych tenkrát neodešel, dnes 
bych byl pešmerg.
Proč jste zakotvil v České 
republice?

Odešel jsem ze země, kde jsou 
utlačována lidská práva, a chtěl 

jsem žít jako Kurd ve svobodné 
zemi. Mám přátele v Čechách, kteří 
zde žijí již několik desítek let.
Jak je pro cizince složité podnikat 
v ČR?

Začátky nebyly vůbec jedno
duché. Ale chtěl jsem pracovat 
a mít normální život. Tomu jsem 
vše podřídil. Podnikat v ČR jako 
občan třetí země je těžké. Mám 
stejné povinnosti v podnikání, ale 
ne stejná práva jako třeba jiný ci
zinec z EU.
Jak se vyrovnáváte s odlišností 
české a kurdské mentality?

Je to těžké. V první řadě si člo
věk musí říct, že pokud tady chce 
žít, musí se přizpůsobit. Stále zaží
vám situace, které v Sýrii neexis
tují, ale člověk si musí uvědomit tu 
rozdílnost a přijmout ji.
Ve svých restauracích zaměstná-
váte Kurdy i Čechy. I tam se pro-
jevuje rozdílná mentalita?

Samozřejmě. Mezi mnou 
a kurdským zaměstnancem v pod
statě neexistuje vztah šéf a podří
zený. Jsme spíš taková velká rodina 
a autorita ke mně jako majiteli je 

přirozená, nemusím si ji budovat.
A co kurdská a česká kuchyně? 
Dá se nějak srovnat?

(smích) Ne, nedá. Jsou v nich 
velké rozdíly. Kurdská kuchyně je 
velmi náročná na přípravu. I způsob 
servírování je jiný. Jídlo je servírováno 
na mnoha talířích a vždy tam musí být 
chleba a slaný jogurtový nápoj ayran. 
Je nepředstavitelné, aby si Kurd dal 
k večeři třeba jen obložený chleba.
Jací jsou Kurdové?

Milí, láskyplní, vstřícní a velice 
pohostinní. Kurd vždy jedná od 
srdce. Jsme velmi emotivní.
Jak Chomutované mohou poznat 
kurdské zvyky a kolik Kurdů 
v Chomutově žije?

V Chomutově žije kolem dva
ceti Kurdů. Jsem členem výboru 
pro národnostní menšiny. V rámci 
jeho akcí určitě kurdskou kulturu 
představíme. Ukážeme nejen zvyky, 
ale i kurdskou kuchyni.
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lEtOS byly DíVKy 
NEjlEpŠí
Tři žákyně devátého ročníku 
základní školy Školní se zúčastnily 
vědomostní soutěže Regionální 
dějiny. Zatímco loni se umístily na 
druhém místě, letos získaly první. 

ZAVítAli DO AfRiKy
S kulturou afrického kontinentu 
se seznámili žáci čtvrtých a pátých 
ročníků ZŠ Na Příkopech prostřed
nictvím divadelního představení 
Studia Karavana.

MAtEMAtiKA NENí NuDA
Zábavnou formou se učili mate
matiku prvňáčci ze ZŠ Kadaňská. 
Rozdělili se do skupin a úkoly plni
li pomocí zajímavých pomůcek. 

S fOtOApARátEM 
DO ZOOpARKu
Děti z fotografického kroužku při 
gymnáziu vyrazily se svými foto
aparáty do zooparku. Tam mohly 
pořídit snímky zvířat i přírody. 

KráTCe

děti vyráběly 
podzimní 
dekorace

Ze šišek, šípků, listí či trávy si 
vyráběly děti v knihovně pod
zimní dekoraci či masku. Na akci 
Tvořivá dílna přišlo na padesát 
dětí mezi dvěma a deseti lety se 
svý mi rodiči či prarodiči. Společně 
se pustili do zajímavé a zábavné 
výroby. 

Nejmenší děti si malovaly, ty 
starší tvořily. Přírodní materiály 
mohly vyzdobit třeba třpytkovými 
lepidly, ozdobným papírem či gu

mičkami. „Děti vyráběly sovy ze 
šišek, ježečky z papíru, zapicho
vátka do květináčů nebo masky na 
obličej,“ uvedla zástupkyně ředi
telky SKKS Kamila Jonášová. 

Tvořivá dílna v knihovně se ko
nala poprvé letos o velikonočních 
prázdninách. „Rádi bychom, aby se 
tyto dílničky staly tradicí,“ doplnila 
zástupkyně s tím, že po skončení 
tvoření si děti užily plno zábavy 
v nové herně s dopravním hřištěm. 

Na Zahradní připravila soutěže 
strašidla z devátých tříd

Studenti hromadně darovali krev

žáci z Hornické chtějí bezpečnou cestu do školy

Členové žákovského parla
mentu při základní škole Zahradní 
připravili pro žáky školy zábavu 
v podzimním stylu Halloweenu. 
Starší děti z 1. stupně se těšily na 
nejrůznější soutěže, na dodržování 
jejich pravidel dohlížela hrůzyplně 
vypadající strašidla. „Zkrátka de
váťáci vzali převleky jako osobní 
výzvu a proměnili se k nepoznání. 
Možná si ale někteří jedinci svou 
skutečnou vizáž maskováním i vy

lepšili,“ zažertoval člen parlamentu 
Václav Kuneš. 

Soutěžící byli rozděleni do 
družstev a vrhli se na plnění úkolů 
se vší vervou. Disciplíny nazvané 
Ovoce anglicky a Určování listů 
a plodů trochu potrápily mozkové 
závity soutěžících.

Nemohly samozřejmě chybět 
ani tradiční podzimní disciplíny 
jako sběr brambor, běh s bramborou 
a přenášení brambory. Pro ty nejod

vážnější byl připravený strašidelný 
tunel, nakonec se ale ukázalo, že 
odvážní byli všichni a tunel zdolali 
bez zaváhání. Stejně tak i souboje 
v namotávání pavouků či lovení 
netopýrů. 

Jakmile jedna akce skončí, 
členové parlamentu se už začínají 
chystat na další. Jak je na Zahradní 
zvykem, jistě bude bavit jak orga
nizátory, tak i mladší děti a jejich 
učitele. 

Poslední říjnový týden vyvrcholily 
v základní škole v Hornické ulici ak
tivity spojené s projektem Rozjedeme 
to na zelenou. Žáci předali primátorovi 
města výsledek své půlroční práce – 
dopravní studii se situací v okolí školy. 
„Hlavním cílem projektu Rozjedeme to 
na zelenou je zajistit vyšší bezpečnost 
dětí na cestě do školy a zvýšit počet 
žáků, kteří se budou dopravovat do 
školy pěšky nebo na kole,“ uvedl zá
stupce ředitele školy Zdeněk Schück.

S aktivitami začali žáci již v dubnu, 
kdy se v prvních a ve čtvrtých třídách 
uskutečnily besedy a výukové pro
gramy. Připravily je preventistky měst
ské policie. Prvňáci se seznámili s krizo
vými situacemi, které je mohou potkat 
cestou do školy a společně hledali nej
lepší způsob, jak je vyřešit. „V květnu 
se starší žáci 1. stupně zúčastnili škol

ního kola dopravní soutěže. V první 
části soutěže museli na čas zvládnout 
jízdu na kole s překážkami. Ve druhé 
vyplnili náročný test z pravidel silnič
ního provozu a bezpečnosti na silnici,“ 
popsal zástupce ředitele. 

Nejdůležitějším měsícem se stal 
červen. Na Den dětí měli všichni žáci 
stejný úkol, a to zakreslit do mapky 
cestu do školy a vyznačit na ní ne
bezpečná a riziková místa z hlediska 
dopravní bezpečnosti. Žáci druhého 
stupně měli jiné úkoly. Mapovali do
pravní situaci ve vybraných lokalitách 
v okolí školy. Sledovali počet a obsa
zenost aut, přecházení chodců po pře
chodu i mimo něj, kolik řidičů jim dá 
přednost, kolik chodců se nerozhlédne, 
kolik cyklistů nemá přilbu a další bez
pečnostní prvky. V průběhu června 
všechny získané informace žáci zpraco

vávali a poté je předali dopravním pro
jektantům. „Po prázdninách jsme do
stali vypracovanou dopravní studii pro 
pohyb chodců a celkové zklidnění do
pravy, která bude sloužit jako podklad 
pro zpracování projektové dokumen
tace pro změnu dopravní situace v okolí 
školy,“ vysvětlil Zdeněk Schück.

Poslední říjnový týden žáci tuto stu
dii předali primátorovi města. „Vedení 

města ocenilo iniciativu dětí a podě
kovalo jim, že téměř odborně vystihly 
dopravní problematiku v dané lokalitě. 
A aby se zlepšila dopravně bezpeč
nostní situace v okolí školy, vedení 
města přislíbilo zapracovat výsledky 
dopravní studie do projektové doku
mentace právě probíhající rekonstrukce 
ulic a chodníků v této části Horní Vsi,“ 
doplnil zástupce ředitele. 

Třicet dobrovolných dárců ze 
sloučených středních škol ESOZ se již 
tradičně zúčastnilo hromadného odběru 
krve. Dobrovolníci darují krev dvakrát 
do roka, letos jich bylo z řad studentů 
devětadvacet a s nimi jeden pedagog. 

„Víme, že spousta z nich u jednoho 
odběru nezůstane a stanou se celoživot
ními dobrovolnými dárci krve. Jejich 
počinu si velmi vážíme,“ uvedla od
borná učitelka Eva Kosinová.

Střední odborná škola energe

tická a stavební, Obchodní akademie 
a Střední zdravotnická škola spolu
pracuje s hematologickotransfuzním 
oddělením chomutovské nemocnice již 
řadu let. Hromadného odběru se pokaž
 dé účastní kolem tří desítek studentů.
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OSMiSMěRKA V zooparku byl nainstalován externí (tajenka). SpORtOVNí Vtipy

Jak poznáte fotbalového 
fanouška? 
Kouří Sparty, cucá Slavie a myje 
vanu Realem.

„Ty nejsi profesionál, viď?” říká 
boxer svému soupeři. 
„Ne. Jak jsi to tak rychle poznal?” 
„No, že máš na rukách zimní 
rukavice.”

Instruktor parašutistického 
sportu se ptá posluchače svého 
kurzu: „Co uděláte, jestliže se 
vám neotevře padák, když 
zatáhnete za kroužek?” 
„Pomyslím si, že mám ještě sedm 
vteřin, abych se naučil lítat!”

„Na turnaji se určitě neztratíme,” 
ujišťoval před šampionátem 
v USA kubánský boxer. 
Za dva dny i s kolegy z výpravy 
zmizel.

Rozlícený funkcionář honí po 
chodbě stadionu manažera: „Za 
těch pět milionů jsi měl pořídit 
Kameše, ne kamaše!”

Šachový velmistr z dlouhé chvíle 
vyzve k partičce staršího muže 
ze sousedního kupé... a ten partii 
neprohraje. Poražený velmistr 
praví: „Mohl jste mně dát mat již 
dřív, kdybyste táhl věží!” 
„Ano? Věží se může taky 
táhnout?” diví se spolucestující.AMONIAK, AUKCe, CIHlA, gUANO, IKONY, jUbIl, KOVáK, leONKA, 

lVICe, lVOUN, MAdlA, MUšUS, OKUje, OpěrA, SjeZd, STYKAČ, SVOdY, 
šAblONA, TeNTO, TOrbA, TOTIž, UreUS, VrTejš, ZbYTKY, žIVINY

Inzerce

www.chomutovmesto.cz

výběrové řízení

•  Vedoucí odboru stavební úřad

•  Vedoucí odboru životního prostředí

•  Vedoucí odboru rozvoje a investic

•  Vedoucí odboru majetku města

•  Vedoucí odboru kancelář primátora

VÝběROVé říZENí  
NA ObSAZENí 
pRAcOVNícH pOZic
s místem výkonu práce statutární město chomutov Úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz

statutární město chomutov
tajemník mmch vyhlašuje podle  
ust. § 7 zákona č. 312/2002 sb. 

Správní rada ústavu Chomutov re:kult, z.ú., vyhlašuje 

VÝběROVé říZENí NA řEDitElE/řEDitElKu 
ZApSANéHO úStAVu cHOMutOV RE:Kult
Úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz

www.chomutovmesto.cz

výběrové řízení také na Facebooku 
facebook.com/ 
echomutov

EcHOMutOV
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ladislav paták 
734 580 091 
ladislav.patak@ceskydomov.cz
iveta Šavelová
724 274 181
iveta.savelova@ceskydomov.cz

 18.11. st 18.00  ZpOVěDNicE RADOVANA SMOKONě A MARtiNA jácHyMA – 
HOStEM jE pEtR MiKŠíČEK – Café Atrium

 19.11. čt 13.00  AutORSKé ČtENí REGiONálNícH AutORŮ – SKKS
   18.00  SEX – cEt – cENtRálNí EROticKé téMA V NáS – SKKS
 20.11. pá 18.30  KubáNSKÝ VEČER – OcHutNáVKA KubáNSKÝcH 

SpEciA lit A tANcE – Café Atrium
 21.11. so 08.00  SEVEROČESKé fARMářSKé tRHy – náměstí 1. máje
   09.30  9. cHOMutOVSKÝ flER jARMARK – čajovna Alibaba
 24.11. út 17.00  EMOtiVNí ROViNA VE VZtAHu K NAŠEMu ZDRAVí – Café Atrium
 26.11. čt 17.00  ŽiDOVSKé SVátKy – přEDNáŠKA – Café Atrium
   17.00  NEHOStiNNÝM iSlANDEM – cEStOpiSNá přEDNáŠKA – SKKS
 29.11. ne 10.00  cHOMutOVSKé VáNOcE – ROZSVícENí VáNOČNíHO 

StROMu, VÝZDOby A 1. SVícE NA ADVENtNíM VěNci – 
náměstí 1. máje

   14.00  1. ADVENtNí NEDělE VE StARé VSi – VÝRObA VěNcŮ, 
DiVADElNí přEDStAVENí – skanzen Stará Ves

    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

20.11. pá 17.00 RODiNNé tVOřENí – dílny pro rodiče s dětmi
28.11. so 09.00 buRZA HRAČEK – Tentokrát netradičně
28.11. so 10.00 ADVENtNí ARANŽOVáNí 

předNášKY, beSedY, AKCe

SVČ dOMeČeK 

 25.11. st 19.00  RODiNA jE ZáKlAD Státu – Komedie plná bláznivých situací 
a neuvěřitelných zmatků z lékařského prostředí. V nemocnici svatého 
Ondřeje mají perný den. Doktor Mortimore si na poslední chvíli opakuje 
důležitou přednášku pro kolegium neurologů, když ho navštíví bývalá 
milenka, zdravotní sestra Jane a oznámí mu, že spolu mají již dospělého 
syna. A ten je pevně odhodlaný konečně poznat svého pravého otce.

 29.11. ne 15.00  ŠVEc A ČERt – Když ševce navštíví čert, není to žádná legrace. A už 
vůbec když nechce odejít a začne ševcovat na místo ševce. Tento pohád-
kový příběh nás zavede do chalupy chudého ševce. Jednoho dne se mu 
za pecí zjeví čert. Švec se ho nebojí, protože má čisté svědomí, a tak hned 
na čerta spustí, co chce v jeho stavení. Čert mu poví, že dostal přikázáno, 
aby do pekla přinesl lidskou duši a že si vybral právě ševce.

MěSTSKÉ dIVAdlO

18.11. st 17.00 MARťAN 19.00 KOZA
19.11. čt 16.00 pROČ jSEM NESNěDl SVéHO tAťKu
   17.00 AlDAbRA: byl jEDNOu jEDEN OStROV (3D)
   19.00 HuNGER GAMES: SílA VZDORu – 2. ČáSt
   20.30 ERic clAptON: liVE At tHE ROyAl AlbERt HAll
20.11. pá 17.00 pROČ jSEM NESNěDl SVéHO tAťKu (3D)
   18.00 AlDAbRA: byl jEDNOu jEDEN OStROV
   20.00 HuNGER GAMES: SílA VZDORu – 2. ČáSt (3D)
21.11. so 15.00 pROČ jSEM NESNěDl SVéHO tAťKu
   17.00 HuNGER GAMES: SílA VZDORu – 2. ČáSt
   18.00 AlDAbRA: byl jEDNOu jEDEN OStROV (3D)
   20.30 HuNGER GAMES: SílA VZDORu – 2. ČáSt
22.11. ne 15.00 AlDAbRA: byl jEDNOu jEDEN OStROV (3D) 17.00 u MOřE
   18.00 HuNGER GAMES: SílA VZDORu – 2. ČáSt (3D)
   20.00 blAcK MASS: ŠpiNAVá HRA
23.11. po  17.00 MláDí 20.00 blAcK MASS: ŠpiNAVá HRA
24.11. út 17.00 StEVE jObS 19.00 HuNGER GAMES: SílA VZDORu – 2. ČáSt (3D)
25.11. st 17.00 pROČ jSEM NESNěDl SVéHO tAťKu (3D) 19.00 u MOřE
26.11. čt 17.00 HODNÝ DiNOSAuRuS 19.00 GANGStERKA: AfRiČAN
27.11. pá 17.00 HODNÝ DiNOSAuRuS (3D) 18.00 u MOřE
   20.00 GANGStERKA: AfRiČAN
28.11. so 15.00 HODNÝ DiNOSAuRuS 17.00 blAcK MASS: ŠpiNAVá HRA
   18.00 GANGStERKA: AfRiČAN 20.00 ViKtOR fRANKENStEiN
29.11. ne 15.00 HODNÝ DiNOSAuRuS (3D) 17.00 ViKtOR fRANKENStEiN
   18.00 AlDAbRA: byl jEDNOu jEDEN OStROV 20.00 cElEbRity S.R.O.
30.11. po  17.00 ZtRAcENi V MNicHOVě 19.00 GANGStERKA: AfRiČAN

 
KINO SVěT

 19.11. čt 17.30 KlAVíRiáDA 1. A 2. ROČNíKu – sál ZUŠ
 20.11. pá 18.00 KytAROVÝ REcitál pEtRA bRANDlA – galerie Lurago
 24.11. út 18.00 tANGO iN tHE HEARt – galerie Lurago
 26.11. čt 17.30 KlAVíRiáDA 3. A 4. ROČNíKu – sál ZUŠ
 29.11. ne 19.00 1. ADVENtNí KONcERt – galerie Lurago

KONCerTY

Od 28.11.  VáNOcE V MuZEu – třEbíČSKé bEtléMy – výstavní prostory na radnici
Do 20.11.  MEtAMORfÓZy – Kristina Folprechtová, Jitka a Richard Kantovi – galerie Lurago
Do 24.11.  ČíM buDu, AŽ VyROStu – Rytířský sál radnice
Do 30.11.  EX-libRiS – galerie Špejchar
   cHVálA píSMA – pOctA jOSEfu tiEfOVi – výstavní síň knihovny SKKS
Do 30.12. DiVOČiNA V MÝcH OČícH – Podkrušnohorský zoopark
   jOSEf SEiDl A iVO MARiA bAiERlE – (ne)známí jirkovští rodáci – Dům J. Popela
  GRAfiKy – ROMAN KřEliNA – galerie Na schodech
  jAN A pAVlA SAuDKOVi – galerie Zlatý klenot

VýSTAVY
pravidelné 

akce

20.11. pá 17.30  cHOMutOV – libEREc – hokej extraliga – SD aréna
23.11. po 16.00  StřEDOEVROpSKÝ pOHáR – RycHlOpAlNá 

A StANDARDNí VZDucHOVá piStOlE – multifunkční hala 
střelnice SSK Chomutov

27.11. pá 17.30  cHOMutOV – KOMEtA bRNO – hokej extraliga – SD aréna
28.11. so 08.00  cHOMutOVSKá EXtRAliGA – iii. KOlO VZDucHOVá 

piStOlE, VZDucHOVá puŠKA – multifunkční hala střelnice SSK 
Chomutov

    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

   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

písečná × × × 18.21 18.26 18.36
Zahradní I × × × 18.19 18.24 18.34
Zahradní II × × × 18.17 18.22 18.32
Kamenná 15.25 15.45 16.05 18.16 18.21 18.31
březenecká II 15.27 15.47 16.07 18.14 18.19 18.29
Sportovní hala 15.28 15.48 16.08 18.13 18.18 18.28
Kundratická 15.29 15.49 16.09 18.12 18.17 18.27
březenecká I 15.30 15.50 16.10 18.11 18.16 18.26
lipská I 15.34 15.54 16.14 18.07 18.12 18.22
palackého 15.36 15.56 16.16 18.05 18.10 18.20
Vodní 15.39 15.59 16.19 × × ×

jíZDNí řáD MiMOřáDNÝcH SpOjŮ MHD  
DNE 29.11.2015

Rozsvícení vánočního stromu v chomutově
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Výkřiky, jekot a výskání se 
ozývalo z temné části lesa nad 
dětskou zoo v Podkrušnohorském 
zooparku. Lesem procházely ro
diny s dětmi, aby se příjemně bály 
v podzimním čase Halloweenu. 
Strašidelná zoo byla desátou akcí 
Rodinného zápolení a zároveň 
strašidelnou šou pro veřejnost. 
„Na programu bylo dlabání dýní, 
kterými si přítomní mohli vyzdo

bit své domy a byty, ale také díky 
nim vyhrát krásné ceny. Soutěžili 
jsme i o nejhezčí masku. Poté si 
návštěvníci prošli strašidelný les 
a jako vrchol večera je čekala oh
ňová show,“ uvedla vedoucí propa
gace Podkrušnohorského zooparku 
Martina Pelcová. 

Vše bylo podle plánu do pun
tíku splněno, lidé byli spoko
jení a organizátoři  jakby smet. 

„Návštěvnost je v letošním 
roce vysoká, k akci se připojilo 
Rodinné zápolení, takže o to přišlo 
více návštěvníků, kteří se celo
ročně zúčastňují akcí Rózy,“ dopl
nila Martina Pelcová.

Akce se zúčastnilo zhruba ti
síc lidí. Dětská zoo i její okolí se 
jen hemžilo světélky lampionů. 
Schovaná strašidla tak měla dost 
adeptů na řádné vystrašení.
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při Halloweenu 
v zooparku lidé dlabali 
dýně a výskali leknutím




