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2.12.
Večerníček pro seniory od 
17 hodin v městském divadle.

5. a 19.12.
Severočeské farmářské trhy  
na parkovišti u infocentra  
od 8 hodin.

9.12.
Představení Garderobiér od 
19 hodin v městském divadle.

13.12.
Slavnostní losování Rodinného 
zápolení 2015 v městském 
divadle. 

15.12.
Zasedání zastupitelstva města 
na staré radnici od 15 hodin. 

16.12.
•  Koncert Michala Davida na 

zimním stadionu.
•  Česká mše vánoční Jakuba 

Jana Ryby v městském divadle 
od 19 hodin.

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Jack je 8 let starý čistotný a cel-
kem poslušný pitbul. Nehodí 
se ale pro každého. Potřebuje 
cítit autoritu a potom je z něho 
skvělý pes. 

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

V MUZeU jSOU 
K VIděNí UNIKáTNí 

TřebíčSKÉ beTlÉMY
více na straně 9

 téma
 4  ÚZeMNí STrážNíCI 

bUdOU K dISpOZICI 
I O VíKeNdeCH
Městská policie od ledna 
zavede nový systém fungování 
územních strážníků. 

 aktuality
 6 pO pOžárU V ZOOparKU 

NabíZejí lIdÉ pOMOC
Po požáru skladu sena 
v Podkrušnohorském 
zooparku lidé nabízejí pomoc.

 aktuality
 7 MěSTO je KráSNější 

díKY ObčaNůM
Již po třinácté se uskutečnila 
soutěž Za ještě krásnější 
Chomutov. Vítězům předal 
ceny primátor Daniel Černý.

 rozhovor
 8 STaNISlaV děd: NěMečTí 

NáVšTěVNíCI MUZea 
NáM OdHalOValI I NašI 
HISTOrII
Přes své ekonomické vzdělání 
nyní Stanislav Děd takřka 
zosobňuje kulturní instituci, 
chomutovské muzeum. 

 kultura
 9 VZáCNá díla 

STředOVěKU ZapůjčIla 
NárOdNí galerIe
Vzácné dřevořezby či 
deskové malby představilo 
chomutovské muzeum na 
výstavě Poklady středověkého 
umění ze sbírek Národní 
galerie v Praze.

 sport
 10 CHOMUTOV NáM 

pOMůže pOSTOUpIT
Česká futsalová reprezentace 
svede od 10. do 13. prosince 
ve sportovní hale v Chomutově 
boje o účast v jarní baráži 
o postup na mistrovství světa.

 společnost
 11 HaNdICapOVaNí 

MOHOU praCOVaT, 
pOMůže jIM 
aSOCIaCe
Najít práci i náplň všedního 
dne pomáhá lidem se 
zdravotním omezením 
Asociace pracovní 
rehabilitace ČR.

 školy
 12 STrašIdla prOVedla 

rOdINY MěSTSKýM 
parKeM
Trošku bát a hodně se 
bavit přišly děti i dospělí 
do městského parku na 
Strašidelnou stezku parkem.
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Městská policie od ledna zavede nový systém fungování územních strážníků. „V současné době územní strážník 
Chomutovanům není k dispozici v době, kdy má volno, to chceme změnit. V oblasti veřejného pořádku se 
situace mění neustále a vznikají stavy, které narušují komfort života i v době, kdy má územní strážník volno,“ řekl 
velitel městské policie a náměstek primátora Marek Hrabáč s tím, že pro naléhavé případy stále slouží tísňová 
linka 156. Nový systém začne fungovat od ledna příštího roku.

Doposud roli územního stráž-
níka, který je pro občany města 
styčnou a pomocnou osobou pro 
řešení otázek bezpečnostní situ-
ace a veřejného pořádku v jed-
notlivých lokalitách města, plnili 
velitelé směn. „V tom je právě 
ten problém. Směnný provoz způ-
sobuje, že velitelé směn po dvou 
denních a dvou nočních směnách, 
mají čtyři dny volno. Kvůli tomu 
se stává, že k řešení nejrůznějších 
situací se dostávali po čtyřech až 
šesti dnech,“ řekl zástupce ředi-
tele městské policie Jiří Vaníček 
s tím, že pokud územní strážník 
potřeboval k řešení součinnost 
nějakého úřadu či instituce a jeho 
směny vyšly na víkend, byla re-
akční doba na podněty občanů 
ještě delší. Navíc velitelé směn 

musí řídit celou směnu a plnit 
řadu dalších úkolů.

Proto se nové vedení městské 
policie rozhodlo systém změnit. 
„Prioritou je, aby občané měli 
svého územního strážníka k dis-
pozici v době, kdy s ním mohou 
řešit záležitosti, které je v oblasti 
veřejného pořádku trápí. Proto 
každý den včetně víkendů budou 
sloužit čtyři územní strážníci. Ti 
se budou střídat se svými kolegy 
ve dvousměnném cyklu,“ popisuje 
systém ředitel městské policie 
Tomáš Douda. To zaručí, že občan 
bude mít svého územního strážníka 
k dispozici každý den od sedmi do 
devatenácti hodin. Územní stráž-
ník a jeho kolega na protisměně 
budou mít na starosti dvě lokality. 
Tím se odstraní problém s dlou-

hým řešením podnětů, protože 
každý den v konkrétních lokalitách 
bude strážník, který se jim bude 
věnovat.

Protože územní strážník nebude 
zatížen dalšími úkoly a povin-
nostmi, jako byli u předchozího 
systému velitelé směn, může se 
občanům a jejich podnětům věno-
vat naplno. „To bylo předtím velmi 
komplikované, protože řešení řady 
podnětů vyžadovalo součinnost 
třeba technických služeb, odborů 
magistrátu či dalších institucí a ve-
litelé denních směn neměli tolik 
času s nimi záležitosti občanů 
projednávat. Od nového roku tomu 
bude právě naopak,“ vysvětluje 
Vaníček.

Nový systém bude mít pozitivní 
dopad i na běžný výkon služby. 

„Velitel směny nebude zatížen 
dalšími povinnostmi, bude mít 
více času kontrolovat hlídky v te-
rénu, reagovat na aktuální situaci 
ve městě a plnit úkoly velitele 
směny,“ dodává Douda.

Další velký přínos nového sys-
tému je v tom, že územní strážníci 
budou mít na starosti také vyhle-
dávání a objasňování přestupků ve 
svých lokalitách. „Budou chodit 
pěšky, komunikovat s občany a ře-
šit jejich podněty a připomínky,“ 
řekl ředitel Douda. Ke složitějším 
případům si zavolají motohlídky. 
„Nechceme, aby se stali jen nástro-
jem represe, ale i prevence. Třeba 
tím, že budou vidět v ulicích jejich 
lokality a že všechny podněty bu-
dou včas a rychleji řešit,“ dodal 
náměstek Hrabáč. 

Územní strážníci  
budou k dispozici i o víkendech

Vánoční město pohlídají posílené hlídky
Až o čtyři strážníky více v každé 

směně bude v ulicích Chomutova 
ve vánočním čase. „Před Vánoci je 
v centru města velká spousta lidí 
a toho využívají kapsáři, objevují 
se však i jiné druhy kriminality. 

Chceme počty těchto případů co nej-
více eliminovat a nejlepší způsob je 
zvýšení počtu strážníků,“ uvedl ředi-
tel městské policie Tomáš Douda.

Díky posílení hlídek už ne-
bude docházet k situaci, kdy jsou 

strážníci pouze ve středu města 
a okrajové čtvrtě jsou bez dohledu. 
„Strážníci nasazení do služby nad 
rámec běžného počtu směny budou 
zajišťovat pořádek v centru a hlídky 
se tak budou věnovat běžné čin-

nosti ve svém úseku. Tím pokry-
jeme celou oblast města,“ vysvětlil 
zástupce ředitele Jiří Vaníček. 
O bezpečí ve městě se tedy bude 
o Vánocích starat až dvanáct stráž-
níků naráz.
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Strážníci se už nebudou  
o pistole přetahovat

preventistky městské policie šíří osvětu  
mezi dětmi, mládeží i dospělými

Chránit obyvatele města, jejich 
majetek a zajistit veřejný pořádek. To 
je hlavní náplň činnosti městského po-
licisty. Chomutovští strážníci tuto práci 
chtějí dělat dobře, k tomu ale potřebují 
správné a kvalitní vybavení, tedy vý-
stroj a výzbroj. Ta byla za minulého 
vedení velmi zanedbaná. „Městskou 
policii po zakoupení dvou nových 
vozidel čeká další doplnění výstroje,“ 
nastínil velitel městské policie a ná-
městek primátora Marek Hrabáč. 

Uniformy v nejbližších mě-
sících dostanou jednotný vzhled. 
„Zapracujeme na výstrojním řádu, 
chceme, aby naši strážníci měli jed-
nak sjednocený vzhled, ale hlavně 
potřebujeme doplnit, co ve výstroji 
chybí a co je nezbytně nutné pro vý-
kon městských policistů,“ vysvětlil 
ředitel strážníků Tomáš Douda s tím, 
že konkrétně se jedná například o tak-
tické vesty, svítilny, kvalitní elek-
trické paralizéry či svítící terče pro 
zastavování vozidel ve tmě. 

Nově by strážníci mohli používat 
i defibrilátor a také tester na alko-

hol, který ve výbavě chybí. „Často 
spolupracujeme s oddělením soci-
álně-právní ochrany dětí, s jejich 
pracovníky navštěvujeme závadové 
rodiny, kde je rychle zapotřebí zjistit, 
zda rodiče nejsou pod vlivem alko-
holu nebo drog. K tomu potřebujeme 
náležité vybavení,“ uvedl zástupce 
ředitele Jiří Vaníček příklad použití 
testerů v praxi. Tři starší vozy se brzy 
dočkají funkčních majáků. Na většině 
služebních vozů jsou nyní poruchové, 
někdy zcela nefunkční. 

Důležitou součástí obnovy vý-
stroje a výzbroje strážníků je nákup 
nových zbraní. Současný stav je 
bídný, pokud by byl zapotřebí ma-
sivnější zásah například u řádění 
fanoušků při rizikových sportov-
ních akcích, zřejmě by na některé 
strážníky zbraň jednoduše nezbyla. 
„Chceme dosáhnout toho, aby měl 
každý strážník svou zbraň,“ řekl ře-
ditel městské policie Douda. Na poří-
zení nových zbraní by bezprostředně 
navazovala úprava střelecké přípravy 
i celého výcviku strážníků. „Za mi-

nulého vedení byla střelecká i fyzická 
příprava mírně řečeno nedůsledná. 
Teď ji zavádíme jako povinnou, pra-
videlnou a velmi intenzivní,“ doplnil 
Vaníček. Od jejího zvládnutí se bude 
odvíjet výše nenárokové složky platu 
strážníka. „Dobrá fyzička, psychická 
odolnost a střelecká dovednost jsou 
prostě ty nejzákladnější kvalifikační 

předpoklady pro výkon práce stráž-
níka,“ upozornil ředitel. 

Změny nastanou i v otázce ško-
lení. Ta budou intenzivnější, často 
nad rámec zákonné povinnosti. 
Například co se výuky sebeobrany 
týče, nově ji odborník povede tak, 
aby korespondovala se skutečnými 
zákroky v ulicích.

Dělají práci s těžko měřitelným 
výsledkem, ovlivňují budoucnost 
dětí, zkvalitňují život seniorů. Řeč 
je o preventistkách městské policie. 
Den co den poukazují na nebezpečí, 
dávají rady, vysvětlují, pomáhají 
i baví. Přesně tak to bylo po celý 
letošní rok a plány na ten příští jsou 
velmi podobné. „Až pětkrát v týdnu 
přednáší dvě naše preventistky v ma-
teřinkách nebo školách, připravují 
zábavné akce pro děti, zajímavé 
besedy pro seniory. Denně zvládnou 
opravdu hodně práce, o kterou je 
zájem. To je pro nás ta největší mo-
tivace,“ uvedla manažerka prevence 
Městské policie Chomutov Iva Ejim. 

Práce preventistek začíná u dětí 
v mateřských školách. Tam s dětmi 
probírají, jak se mají chovat na ulici 
třeba při jízdě na kole, v roli chodců 
nebo co dělat při různých nebez-
pečných situacích. Tematicky velmi 
podobné, i když podrobnější, jsou 
přednášky v základních školách. 
„Největší rozdíl je v podání infor-

mací dětem. V mateřinkách je vše 
formou zábavného povídání, mo-
delové situace děti prožívají třeba 
v pohádkových příbězích. U starších 
dětí musí být také vše zábavné a za-
jímavé, ale informací je více a časem 
preventistky prostřednictvím krát-
kého testu kontrolují, zda si děti vše 

zapamatovaly,“ vysvětlila manažerka 
prevence. Kromě besed a přednášek 
letos preventistky připravily draki-
ádu pro děti z družiny při základní 
škole Písečná. Samozřejmostí pro 
děti z 2. stupně je tradiční soutěž 
Mladý preventista, ve které skupiny 
dětí odhalují přestupky na ulici, 
vše zapisují nebo hlásí strážníkům. 
V říjnu začal další ročník této sou-
těže, kterého se účastní děti ze zá-
kladní školy Zahradní a Březenecká.

Činnost preventistek se dále od 
školou povinných dětí zaměřuje na 
mladistvé. „Jednak finančně podpo-
rujeme různé projekty nízkopraho-
vých center nebo oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí, ve kterých 
tráví mladiství pár dní mimo domov. 
Pokud je zájem, uspořádáme při 
těchto pobytech v přírodě i před-
nášku,“ sdělila Iva Ejim. 

Preventivních akcí městské po-
licie využívají také dospělé ženy 
pracující v průmyslové zóně. Pro ty 
preventistky pořádají v letních měsí-

cích kurz sebeobrany, některé ženy 
se totiž obávají o svou bezpečnost 
při cestě do práce. „Kurz je rozdělen 
na dvě části, první je teoretická, v té 
druhé si prakticky nacvičí základní 
prvky sebeobrany. Kromě toho do-
staly účastnice osobní alarmy, které 
v případě napadení přivolají pomoc 
nebo útočníka odradí,“ popsala 
manažerka s tím, že o tyto kurzy je 
velmi velký zájem.

Široké veřejnosti jsou určené pre-
ventivní spoty informující o nebez-
pečí krádeží v předvánočním čase. 
„Tyto spoty se promítají ve dvaa-
dvaceti linkách městské hromadné 
dopravy. Názorně ukazují, jaké finty 
kapsáři a drobní zlodějíčci používají, 
a dávají rady, jak jim nekalé chování 
zmařit,“ řekla Ejim.

Novinkou bude v příštím roce 
dokončená přednášková místnost 
přímo v budově městské policie. 
Pokud tedy děti či dospělí přijdou 
na exkurzi, bude pro ně připravena 
i přednáška.

Situací, kdy se strážníci ocitnou u záchrany lidského života jako první, přibývá,  
proto se městská policie chystá koupit defibrilátory.



aktualityaktuality

6 | aktuality

Vánoce začaly, 
náměstí ožije

Vánoce budou v Chomutově jako 
vždy plné tradic, lidového umění 
a hlavně bohatého programu. Vše 
začalo o první adventní neděli pohád-
kovým příběhem sněhové vločky, při 
kterém byl slavnostně rozsvícen strom, 
výzdoba města a vše zakončil ohňo-
stroj. Program pokračuje každý den do 
24. prosince.

O všední dny vystoupí na náměstí 
1. máje žáci základních a mateřských 
škol, kteří veřejnosti ukážou, jak 
umí zpívat, tančit nebo hrát divadlo. 
Program bude začínat vždy v 16 hodin.

„Moderování programu o ad-
ventních víkendech se ujmou Radek 
Jirgl a Aleš Lehký. Radek Jirgl v so-
botu 5. prosince už od 9 hodin ráno. 
Provede návštěvníky ukázkami li-
dových řemesel, děti si budou moci 
vytvořit dárečky ve tvořivých dílnič-
kách, od tří hodin potěší malé ratolesti 
čertík Ferda a v pět se představí Yvetta 
Blanarovičová,“ říká Silvie Škubová 
z kanceláře primátora. V neděli budou 
pokračovat ukázky řemesel i tvořivé 

dílničky v dopoledních hodinách, od 
dvou hodin odpoledne si přijdou na 
své milovníci dechovky a od čtyř příz-
nivci Jaroslava Uhlíře.

Na třetí adventní víkend je připra-
vena hudba 60. let, country bál a vy-
stoupení divadla Hnedle Vedle nebo 
písně Jiřího Helekala či vánoční pořad 
Ivy Hütnerové.

Bohatý je také doprovodný pro-
gram. Do 23. prosince si lidé budou 
moci nakoupit na vánočních trzích, 
poslat dopis Ježíškovi, prohlédnout si 
mechanický betlém nebo se projet lo-
kálkou Amálkou.

V galerii Špejchar je do 13. pro-
since nainstalována výstava Čertovské 
sklepy, 6., 13. a 20. prosince bude od 
17 do 18 hodin otevřená městská věž, 
ze které si návštěvníci užijí pohled 
na vánoční město, v zooparku je na 
každou adventní neděli přichystána 
zábavná akce, v kostele sv. Ignáce 
pak adventní koncert a v muzeu si 
lidé mohou prohlédnout nádherné 
Třebíčské betlémy.

po požáru v zooparku nabízejí lidé pomoc

lidé nakoupí na farmářských 
trzích i v prosinci

Svazek obcí 
pomůže  
při projektech

Sbírka pro nemocného Matěje

Po požáru skladu sena v Pod-
kruš no horském zooparku lidé nabí-
zejí pomoc. „Vážíme si každé formy 
pomoci. Jednodušším a vhodnějším 
způsobem pomoci zooparku je ale 
finanční příspěvek,“ vysvětlila ředi-
telka Iveta Rabasová.  

Zpráva o požáru, při kterém sho-
řela polovina zásob sena na zimu, 
vzbudila mnoho reakcí nejen v řa-
dách návštěvníků zooparku. Kromě 
rozhořčení vyjadřovali také ochotu 
pomoci se zajištěním náhrady za 

znehodnocené krmivo. Někteří ná-
vštěvníci neváhali a dovezli přímo 
do zooparku seno z vlastních zásob. 
Ideální pomocí jsou finanční dary 
formou adopce nebo sponzoringu, 
které budou použity na nákup vhod-
ného krmení. 

Přispívat mohou zájemci již od 
300 korun ročně. Zájemci o adopci 
či sponzorování najdou podrobné in-
formace na adrese www.zoopark.cz. 
Adopce a sponzoring jsou i originál-
ními vánočními dárky.

Farmářské trhy budou prodlouženy 
až do prosince. Trhovci si otevřou 
stánky nikoliv na náměstí, kde bude 
vánoční program, ale na parkovišti 
za infocentrem. „Trhy jsou oblíbené, 
spousta lidí na nich nakupuje a přita-
hují Chomutováky do města,“ vysvět-

luje primátor Daniel Černý, proč se 
město rozhodlo přidat další termíny 
farmářských trhů. V prosinci budou 
dvakrát, o sobotách 5. a 19. prosince.

Nakupující ve stáncích najdou 
vše, co podzim a zima nabízí, napří-
klad uzeniny, kvalitní a čerstvé sýry 

nebo pečivo všeho druhu. Stánkaři 
také nabídnou vánoční zboží, věnce, 
ozdoby či svícny z přírodních ma-
teriálů i moderní designové kousky. 
Prostor dostane i zdravá výživa či 
přípravky z bylinných produktů. Na 
trzích lze najít i dárky pod stromeček.

Chomutov založí Dobrovolný 
svazek obcí. Sdružena v něm 
budou města a obce z oblasti 
rozšíření působnosti Chomutova. 
Ve většině zastupitelstev okolních 
obcí, které mají o členství zájem, 
byl spolek již schválen. 

Starostové, kteří se již nefor-
málně setkávají, mají zájem na 
spolupráci. Jde hlavně o oblasti 
cestovního ruchu, školství, soci-
álních služeb, odpadového hospo-
dářství a dopravy. 

Svazek bude také řešit spo-
lečný postup při projektech na 
dlouhodobém rozvoji území 
Chomutovska.

Město Chomutov ve spolupráci se 
studentským parlamentem vyhlásilo 
sbírku pro nemocného dvanáctiletého 
Matěje. Závodní plavec se od ledna 
tohoto roku léčí na onkologickém od-
dělení v Motole. Vybrané prostředky 

použije rodina výhradně na náklad-
nou léčbu v zahraničí.

Sbírka je konána prostřednic-
tvím škol, školních a předškolních 
zařízení. Přispět je možné rovněž do 
zapečetěných pokladniček na ma-

gistrátu, staré radnici a vybraných 
sportovních zařízeních a na různých 
akcích. Finanční prostředky lze za-
slat také na transparentní účet číslo 
16060227/0100. Sbírka potrvá do 
konce prosince.
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KráTCe
Tvořivá dílnička 
pobaví v knihovně 
Od 7. do 19. prosince bude v dět-
ském oddělení knihovny SKKS 
probíhat vánoční tvořivá dílna 
zdarma pro všechny majitele 
čtenářských průkazek. Bližší infor-
mace najdete na www . skks.cz.

Zábradlí dosTávaJí 
nový náTěr 
Pracovníci technických služeb 
pokračují v nátěrech zábradlí. Na-
posledy natírali v Kadaňské ulici 
u lávky a v ulici Na Příkopech. 

do roZmarýnu přiJde 
mikuláš 
Ve spolupráci s dramatickým 
souborem ZUŠ pořádá Kultura 
a sport v rodinném centru 
Rozmarýn 4. prosince od 15.30 
do 18.00 hodin Vánoční divadlo 
s mikulášskou nadílkou.

vánoční kameňák 
v kině svěT 
Pátý díl úspěšné série se značkou 
Kameňák opět sleduje nesku-
tečné karamboly kolem starosty 
Pepana. V premiéře ho můžete 
vidět 3. prosince od 17 hodin.

čerTovská běsídka 
v kulisárně
V Kulisárně u divadla se 5. pro-
since v 19 hodin uskuteční 
Čertovská BĚSídka, tedy koncert 
tří pekelných kapel – hardcore-
ové skupiny ze Sokolova Boron, 
chomutovských deathmetalco-
reových Victims a progressive-
metalových Final Pain z Mostu.

Město je krásnější  
díky občanům 

Město ocenilo dárce krve

Občané rozhodli o podobě 
parku T. g. Masaryka

Zoopark vítal 
návštěvníka 
číslo 250 000

Netrpělivě očekávanou 250 000. 
návštěvnicí letošního roku se stala 
paní Klára Kubešová z Chomutova. 
Do zooparku přišla minulé pondělí 
na odpolední procházku s příte-
lem Petrem Jeřábkem a psem 
Míšou. „Zoopark navštěvujeme 
často a rádi, v létě nejméně jednou 
týdně, v zimě vždy, když to po-
časí dovolí,“ vysvětlila Kubešová. 
Za odměnu si mohla nakrmit tu-
leně kuželozubé, získala perma-
nentní vstupenku, poukaz na zájezd 
a drobné dárky. 

Třiapadesáti dárcům krve 
předali náměstek primátora 
Marek Hrabáč, ředitelka chomu-
tovské ho Červeného kříže Irena 
Wachtfeidlová a primářka hema-
tologicko-transfúzního oddělení 
Vladimíra Kašková za čtyřicet 
odběrů zlatou Janského  plaketu. 
Ocenění proběhlo v kostele 
sva tého Ignáce.

„Všem moc děkuji, že dáváte 
krev. Děláte to nezištně a pro druhé 
lidi. Dnes lékaři dokážou spoustu 
skvělých věcí, ale bez darované 
krve by žádná, ani banální operace, 
nebyla možná,“ uvedl kromě jiného 
náměstek primátora Marek Hrabáč.

V příštím roce se promění park 
T. G. Masaryka u základní umělecké 
školy. V hlasování mezi občany vy-
hrála „průchozí“ varianta.

Město nechalo zpracovat návrh 
revitalizace parku, architekti předlo-
žili dva návrhy. První počítal s velkou 
travnatou plochou uprostřed parku, 
čímž by se vzhled velmi přiblížil pů-
vodní podobě ze začátku 20. století. 
Druhý nabídl širší cestu lemovanou 
záhony. U občanů nakonec vyhrála 
druhá varianta. „Děkuji lidem, že 
se zapojili do hlasování a pomohli 
rozhodnout o podobě veřejného pro-

storu. I v dalších projektech budeme 
chtít slyšet názor lidí,“ komentoval to 
primátor města Daniel Černý.

V druhé variantě podél hlavní 
cesty vyrostou okrasné květinové 
záhony s růžemi a okrasnými tr-
valkami. Záhony budou doplněny 
o konstrukce pro popínavé rostliny ve 
tvaru sloupu o výšce maximálně dva 
metry. Zrušeny budou trojúhelníkové 
záhony před sochou T. G. Masaryka.

Hlasování dopadlo zhruba v po-
měru 70 ku 30 ve prospěch druhé 
možnosti. Tu doporučila i Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR.

Již po třinácté se uskutečnila 
soutěž Za ještě krásnější Chomutov. 
V kategorii nejhezčí okno nebo 
balkon domu vyhrál Jiří Kučera, 
nejhezčí výzdobu domu měla Dana 
Hálková, nejhezčí předzahrádku Eva 
Křepinská a Karel Konopa. 

Soutěžící měli čas od června 
do konce září, aby odborné po-
rotě předvedli pěstitelské doved-
nosti. Porotci vybírali z osmnácti 
účastníků. Vítězný balkon zdobilo 
několik druhů květin v různých 
barvách. „Okna vítězného domu 

byla osázena bohatě kvetoucími 
muškáty, fuchsiemi, převislým jas-
mínovým lilkem, surfiniemi a ba-
copou. Kompozice celého domu 
byla vkusně doplněna keramic-
kou výzdobou,“ popisuje výtvor 
Dany Hálkové pracovnice odboru 
rozvoje, investic a majetku města 
Jaroslava Pučálková. Vítězné před-
zahrádky byly vzorně upraveny 
v přírodním stylu, osázeny travi-
nami a kvetoucími trvalkami. 

Vítězové převzali ocenění od ve-
dení města v obřadní síně radnice. 
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Každé dítě má sen, čím bude, až 
vyroste. Chtěl jste být ředitelem 
muzea?

Měl jsem normální sny jako 
každý kluk. Chtěl jsem být ná-
mořníkem, studovat v Oděse nebo 
Gdaňsku, dokonce jsem málem 
nastoupil do ženijního učiliště 
v Komárně. Na poslední chvíli jsem 
však zůstal na gymnáziu.
Jak jste se tedy stal ředitelem 
muzea?

Jsem ekonom, proto jsem vět-
šinu svého profesního života strávil 
v ekonomické sféře – na dolech na 
Měděnci, v elektrárnách i v rámci 
veřejné státní správy, věnoval jsem 
se podnikání. Když jsem jej ukončil 
a uvažoval o odchodu do předčas-
ného důchodu, objevil jsem inzerát 
na pozici ředitele muzea.
Nebylo to mimo Vaše dosavadní 
profesní zkušenosti?

Přes ekonomické vzdělání je mi 
kultura blízká. A pod vlivem života 
tady jsem nepreferoval ekonomic-
kou stránku, protože mě daleko 
více baví ta kulturní muzejní oblast.
Věřil jste zpočátku, že mu-
zeum jde řídit jako soukromá 
společnost?

Nejde, prostředí i lidé jsou jiní. 
Tady se netočí takové peníze, což 
je dáno posláním příspěvkové or-
ganizace, u které není zisk hlavním 
cílem. Tím je péče o kulturní a his-
torické artefakty a zároveň to, co na-
zývám muzejní poslání – tedy moti-
vace lidí a společnosti k přemýšlení.
Jaké byly Vaše priority po ná-

stupu do funkce?
Na začátku se seznámit s pro-

středím a naučit se vše potřebné. 
Pracovníci muzea jsou odborníci, 
vyhraněné osobnosti, není možné, 
aby přišel někdo z úplně jiné sféry 
a začal vše měnit. Musel jsem po-
chopit specifika organizace a pra-
covních procesů a najít své místo.
A také nové směřování muzea?

Naprostá většina artefaktů v mu-
zeu je spjata s německou kulturou, 
proto jsme se rozhodli věnovat se 
prioritně tomuto kulturnímu dědic-
tví. Ovšem není to omezeno jen na 
Němce – tato část země byla vlastí 

Čechů, Němců i Židů. K pátrání po 
této polozapomenuté kultuře nás 
inspirovali němečtí návštěvníci mu-
zea, kteří přijížděli do muzea hledat 
svou historii. Rozhodli jsme se ote-
vřít těmto lidem dveře, neboť nás 
mohli naučit víc o tom, co máme ve 
sbírkách.
Jak Vám mohli pomoci?

Po roce 1945 byla řada němec-
kých soupisů sbírek spálena či vyhá-
zena a muzea postupně procházela 
nejrůznějšími etapami centralizace, 
kdy ta menší byla rušena a sbírky 
převezeny do okresních muzeí, jako 
je to naše. V majetku muzea zůstaly 
i předměty bez jakékoliv legendy, 
prakticky mrtvé. Oživit je mohl kon-

takt s německými badateli.
Otázka německé historické zku-
šenosti, odsunu a pozůstatků 
kultury je poměrně kontroverzní 
téma v české společnosti…

To platilo před deseti lety, kdy 
výstavy na toto téma budily velký 
ohlas i kontroverze. V návštěvní 
knize jsme k jedné měli šest de-
sítek zápisů a z toho dvě třetiny 
pozitivních, které nás ubezpečily, 
že jsme si vybrali správnou cestu. 
Odhalovali jsme pro mladé lidi 
historii, která měla být zapome-
nuta a kterou chtěli znát se světlými 
i stinnými stránkami.

Řekl byste, že vstřícný postoj 
společnosti v současnosti je zčásti 
i zásluhou muzea?

Investovali jsme spoustu úsilí, 
uspořádali řadu výstav, to se ně-
kde muselo odrazit. Ale takových 
aktivit přibývá všude ve společ-
nosti a čím dál více se odrážejí i ve 
velké politice. Nyní se již vrcholní 
představitelé státu mohou sejít se 
zástupci sudetských Němců a napří-
klad v Praze již působí zastoupení 
Bavorska v Čechách.
Vaše muzeum se nevěnuje objevo-
vání multikulturnosti historické, 
ale dává prostor i novým minorit-
ním kulturám…

Muzeum nemůže žít jen do-

bou před padesáti a více lety, musí 
sledovat současné trendy. Odchod 
německého obyvatelstva byl nahra-
zen příchodem nových osídlenců 
s jejich kulturou a historií, a tak se 
Chomutov znovu stává konglome-
rátem menšin. My jsme se rozhodli 
dát jim prostor pro svou prezen-
taci formou Muzejních nocí a budu 
rád, když tato tradice bude i nadále 
pokračovat.
Pokud se nemýlím, tak chomu-
tovské muzeum bylo jedním 
z průkopníků tradice Muzejní 
noci…

To se mě stále trochu úsměvně 
dotýká, protože chomutovské mu-
zeum a Národní muzeum v Praze 
byly jediné instituce, které uspo-
řádaly hned první ročník Muzejní 
noci. V Praze sice týden před námi, 
ale to nebyl důvod, aby Asociace 
muzeí a galerií ČR dlouho tvrdila, 
že Národní muzeum bylo při prvním 
ročníku jediné. Teď už to opravili tro-
chu po kocourkovsku – nyní na webu 
stojí, že Národní muzeum uspořádalo 
první pražskou Muzejní noc.
Slavíte velké životní jubileum. 
Co byste si přál pro sebe a co pro 
muzeum?

Přál bych si, abych byl o deset 
let mladší, protože je přede mnou 
stále příliš práce. A pro muzeum? 
Velkým přínosem a pomocí by bylo 
rozšíření prostorů. Toho bychom 
chtěli dosáhnout v rámci přeshra-
ničního projektu určeného na pře-
budování prostoru pod radnicí na 
výstavu věnující se historii města.

Přes své ekonomické vzdělání Stanislav Děd takřka zosobňuje kulturní instituci, chomutovské muzeum. To pod 
jeho vedením začalo hledat nové cesty, jak lidi seznámit a smířit s historií jejich města a regionu. K životnímu 
jubileu si přeje mít víc času na práci a víc prostoru pro sbírky. 

Stanislav děd:

Němečtí návštěvníci 
muzea nám odhalovali 
i naši historii 

Pracovníci muzea jsou odborníci, vyhraněné 
osobnosti, není možné, aby Přišel někdo 
z úPlně jiné sféry a začal vše měnit.
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V muzeu na radnici jsou k vidění 
unikátní třebíčské betlémy

Vzácná díla středověku zapůjčila Národní galerie

Koncert Michala davida se bude 
v Sd aréně chystat pět dní

Vůbec poprvé si obyvatelé 
Chomutova budou moci prohléd-
nout nádherné třebíčské bet-
lémy. Dvě desítky těchto skvostů 
představí Oblastní muzeum 
v Chomutově při tradiční výstavě 
Vánoce v muzeu. „Jedná se o pu-
tovní výstavu z Muzea Vysočiny 
Třebíč, která vznikla v roce 1992 
a postupně navštívila řadu tu-
zemských i zahraničních měst. 
Letošní prezentace putovní výstavy 

v Chomutově je ovšem vůbec první 
příležitostí vidět třebíčské betlémy 
v prostředí severozápadních Čech,“ 
uvedla Milena Bílková z chomutov-
ského muzea. 

Vystavované betlémy jsou velmi 
různorodé, některé jsou velmi staré. 
Tradice betlémářství na Třebíčsku 
se datuje od konce 18. století a pře-
trvává tam dodnes. „Třebíčské bet-
lémy mají některé typické znaky, 
kterými se odlišují od prací z jiných 

regionů. Především v nich byly 
užívány ručně malované papírové 
figurky, zatímco jinde převažovaly 
postavičky ze dřeva,“ vysvětlila 
Milena Bílková. Lidé si prohlédnou 
betlémy velké, malé, skříňkové, 
klasické figurkové i skutečně veliké 
stavěcí betlémy, pověstné svou vý-
pravností a množstvím poutavých 
detailů.

Kromě zajímavé prohlídky si 
návštěvníci mohou zakoupit knihu 

Třebíčské betlemářství od Antonína 
Žamberského nebo vystřihovací pa-
pírový model třebíčského betlému. 

Výstava se koná v muzejních 
prostorách na radnici, lidé ji mohou 
navštívit až do 9. ledna. Zahájila ji 
vernisáž v kostele sv. Kateřiny, při 
které vystoupil sbor Loutna česká. 
V kostele se uskuteční i další kon-
certy – sbor Happy Smile vystoupí 
5. prosince, Hlahol 12. prosince 
a Comodo 19. prosince. 

Vzácné dřevořezby či deskové 
malby představilo chomutovské mu-
zeum na výstavě Poklady středově-
kého umění ze sbírek Národní galerie 
v Praze. „Těžiště souboru pochází 
z období pozdní gotiky poslední 
třetiny 15. a první třetiny 16. století, 
nalézt zde ovšem lze i starší sochařské 
práce období krásného slohu a první 
čtvrtiny 15. století, stejně jako mladší 
kopie starších pozdně středověkých 
malířských děl. Neméně rozsáhlý 
je také teritoriální rozptyl původu 
artefaktů,“ pozvala Milena Bílková 
z Oblastního muzea v Chomutově. 

Návštěvníci se setkají s díly sta-
rého umění, která pocházejí z Čech 

a Moravy i z oblasti střední Evropy. 
Národní galerie sbírku chomu-

tovskému muzeu zapůjčila náhradou 
za zápůjčku části muzejní expozice 
Všemu světu na útěchu. Středověké 
umění však plnohodnotně nekom-
pletní expozici doplní. „Na výstavě 
tak budou mít návštěvníci chomutov-
ského muzea jedinečnou příležitost 
prohlédnout si některá vzácná díla 
středověkého a renesančního umění ze 
sbírek Národní galerie v Praze, která 
nejsou součástí stálých expozic a jsou 
tak veřejnosti zcela nepřístupná,“ do-
plnila Milena Bílková. 

Výstava potrvá v muzejních pro-
storách na radnici do jara. 

V polovině prosince v Chomutově 
vystoupí Michal David v rámci svého 
vánočního turné. V SD aréně se bude 
jednat o první takto velký koncert. 
Obří akce se v ní již konaly, v zim-
ním období například ledová show 
Popelka. V létě, kdy není led, stadion 
hostil zápasy v judu či světovou ta-
neční soutěž. Jednatelky společnosti 
Kultura a sport Věry Fryčové jsme 
se zeptali, jak je náročné uspořádat 
koncert, kterého se zúčastní na pět 
tisíc lidí. 
Proč se v minulosti nekonal na zim-
ním stadionu obdobný koncert?

Během zimních sezon jsme 
zatím neměli možnost uspořádat 
podobný koncert, protože jsme ne-
disponovali izolací ledové plochy. 
Vzhledem k tomu, že v lednu se koná 

v Chomutově dětská olympiáda, jejíž 
zahájení, ukončení a jeden z medailo-
vých ceremoniálů se uskuteční právě 
na stadionu, město s příspěvkem 
Ústeckého kraje pořídilo desky, jimiž 
budeme moci překrýt ledovou plochu 
a pořádat koncerty či jiná kulturní 
představení. Dosud jsme tak mohli 
uvést pouze produkci typu lední re-
vue, jakou byla například úspěšná 
verze Popelky. Je nutné připomenout, 
že náklady na realizace přesahují 
rámec běžných vystoupení a je tedy 
třeba volit takové interprety, kteří 
jsou zárukou návratnosti vložených 
prostředků. Původní myšlenku na 
realizaci koncertu Karla Gotta jsme 
museli ze zdravotních důvodů na 
straně umělce opustit a rozhodli jsme 
se pro vystoupení jiného populárního 

zpěváka, u něhož lze očekávat napl-
něnou halu, a tím je Michal David.
Co všechno obnáší uspořádání po-
dobného koncertu?

Především je pro nás novinkou 
izolace ledové plochy. Jsou to čtverce 
z izolačního materiálu s protisklu-
zovým povrchem, které se poklá-
dají přímo na led a umožní využít 
plochu jako multifunkční prostor. 
Koncert Michala Davida bude ge-
nerální zkouškou pro lednovou dět-
skou olympiádu a její ceremoniály. 
První pokládku provede dodavatel 
povrchu, který zároveň proškolí naše 
zaměstnance tak, aby byli schopni 
příští montáž a demontáž provádět již 
samostatně. Náročná je také instalace 
světelné a zvukové techniky i pódia. 
Ostatní opatření ze strany pořadatele 

budou pak obdobná jako při hokejo-
vých utkáních.
Kolik dní se koncert připravuje 
technicky?

Protože instalace pevného povr-
chu je pro nás novinkou, máme na ni 
vyhrazené tři dny. Instalace techniky 
se připravuje celou noc i v průběhu 
dne před samotným vystoupením. 
Jaký je poměr sedících a stojí-
cích diváků a kde se dají sehnat 
vstupenky?

Právě díky pokrytí ledové plochy 
kompaktním povrchem očekáváme, 
že se do tohoto prostoru vejde 1 600 
až 1 800 návštěvníků, sedících diváků 
pak mohou být další tři tisíce. Zájem 
o vstupenky je mimořádný, což nás 
velmi těší. K prodeji je stále nabízíme 
v kině Svět a v síti Ticketstream.
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Slibné výkony 
zkraje sezony

Chomutovany potěší bambu, 
maskot zimní olympiády

liga vstoupila do jubilejního ročníku

reprezentace věří: Chomutov  
nám pomůže postoupit

 Po krajském soustředění mladých 
nadějí Ústeckého kraje, které v kontrol-
ním závodě přesvědčivě opanoval Jakub 
Rottenberg z SSK Chomutov, se ko-
naly již ostré závody s názvem Setkání 
v Děčíně v disciplíně vzduchová pistole. 
Jakub Rottenberg zde skončil třetí, ale 
na stupních vítězů nebyl z chomutov-
ských střelců sám. Druhý totiž skončil 
Filip Rosíval, a to v novém osobním 
rekordu 358 b., kterým současně splnil 
limit I. výkonnostní třídy. Úspěšní byli 
i další členové výpravy. Vít Novák na-
střílel 326 b. a splnil III. výkonnostní 
třídu, nejmladší člen klubu Matěj Petrů 
(ročník 2004) dosáhl 294 bodů. A to je 
teprve začátek sezony.

Přípravy na zimní olympiádu dětí 
a mládeže, jež se uskuteční od 17. do 
22. ledna 2016, jsou již v plném 
proudu. Asi každého vždy zajímá, 
kdo bude maskotem sportovních her. 
Maskotem se pro zimní olympiádu 
dětí a mládeže stala velká modrá 
sněhová koule jménem Bambu. O po-
době se rozhodovalo ve studentské 

soutěži. Autorkou vítězného návrhu se 
nakonec stala studentka litoměřického 
gymnázia Eva Tylová.

„Podle návrhu to vypadá jako 
velká bambule. Maskot je světle 
modrý a má velké oči. Na sobě má 
brusle a rukavice. Ani nevím, jak mě 
to zrovna napadlo. Nakreslila jsem si 
na papír kouli a pak už to jelo samo,“ 

vyprávěla studentka. 
Maskota na vlastní oči můžete 

vidět na domácích zápasech extrali-
gových Pirátů 4. prosince proti praž-
ské Spartě či na prestižním podkruš-
nohorském derby proti Litvínovu 
10. ledna 2016. Dorazí také na jednu 
vánoční dětskou diskotéku na ná-
městí 1. máje. 

Česká futsalová reprezentace 
v Chomutově svede boje o účast 
v jarní baráži o postup na mistrovství 
světa. Kvalifikační skupina se bude 
hrát od 10. do 13. prosince v měst-
ské sportovní hale. Český tým po-
stupně narazí na Kazachstán, Francii 

a Slovinsko. Z této nesmírně těžké 
skupiny postupují první dva týmy do 
baráže, ostatní končí a do Kolumbie 
se nepodívají. „Jsem rád, že se velký 
turnaj odehraje právě v Chomutově, 
který má velkou sportovní i futsalo-
vou tradici. Věřím, že diváci vytvoří 
bouřlivou atmosféru a pomůžou re-
prezentaci k postupu,“ říká primátor 
Chomutova Daniel Černý. To byl 
také důvod, proč si český tým vybral 
halu právě v Chomutově. „Chtěli 
jsme kraji, kde je futsal velmi oblí-
bený, nabídnout i atraktivní reprezen-
tační klání,“ prozradil Otakar Mestek, 
předseda Komise futsalu Fotbalové 
asociace ČR. 

A že půjde o atraktivní duely, 
o tom není pochyb. Skupinu může 
vyhrát kdokoliv, i když mírným 
outsiderem je Francie, která je se 
svým futsalem teprve na vzestupu, 
ale zato velmi rychlém. Češi ji 
v březnovém kvalifikačním duelu 

ve Slovinsku o postup na EURO 
porazili 5:3. Na druhou stranu 
mírným favoritem je Kazachstán. 
Nejtěžší možný soupeř z třetího 
koše, který do svého mužstva zařa-
dil několik Brazilců a má ve svém 
středu vítěze UEFA Futsal Cupu. 
Tým navíc trénuje ex-chrudim-
ský trenér Cacau, který Čechy 
dobře zná. Posledním soupeřem 
bude Slovinsko a na to má český 
tým spadeno. V březnové kvalifi-
kaci totiž svěřenci trenéra Tomáše 
Neumanna prohráli na půdě sou-
peře 1:3 a museli do baráže. 

Těsně před kvalifikací  sehrají 
Češi dva přátelské zápasy s Japon-
skem. Jeden v Chomutově a druhý 
v Kadani. Český futsal tedy míří 
v prosinci do Chomutova a chce být 
úspěšný i díky podpoře fanoušků. 
Vstupné na každý hrací den, kdy se 
hrají dva duely, činí pouhých pade-
sát korun. 

česká republika – Japonsko 
CHOMUTOV,  
6. prosince od 18 hodin
česká republika – Japonsko 
KADAň
7. prosince od 18 hodin

CHOMUTOV
česká republika – kazachstán 
(10. prosince od 16.30 hodin)
Francie – slovinsko
(10. prosince od 19 hodin)
slovinsko – kazachstán
(11. prosince od 16.30 hodin)
česká republika – Francie 
11. prosince od 19 hodin)
kazachstán – Francie
(13. prosince od 13.30 hodin)
česká republika – slovinsko
(13. prosince od 16 hodin)

přáTelSKÉ ZápaSY

KValIfIKaCe MS 2016

Zimní futsalová liga CHLMF 
vstoupila do 25. ročníku a jubi-
lejní ročník zaznamenal redukci lig.  
V kategorii dospělých jedna liga 
ubyla, protože dochází ke generační 
obměně.  „Některé týmy se star-
šími hráči ukončily činnost, naopak 
jsme rádi, že je postupně nahrazují 
týmy mladých hráčů,“ řekl předseda 
Chomutovské ligy malého fotbalu 
Jiří Kupec s tím, že do bojů nastou-
pily týmy v pěti ligách rozdělených 
podle výkonosti.  

Letos v první až třetí bude po 
12 týmech, čtvrtá a pátá liga byla 
rozšířena na 14 týmů a šestá  liga 
byla zrušena. Počet týmů se zvýšil ve 
veteránské lize hráčů nad 35 let, kde 

letos startuje 12 týmů. Celkem je to 
v letošním ročníku 76 mužstev, ve 
kterých nastoupí přibližně 800 hráčů. 
Již od října se hraje žákovská futsa-
lová liga základních škol. V mladší 
kategorii startuje 10 týmů, ve starší 
kategorii 9. „Soutěž se tradičně 
odehraje v městské sportovní hale 
v Chomutově a ve sportovní hale ve 
Spořicích,“ doplnil Kupec.  

V elitní první lize se úvod sezony 
povedl týmům FC Baník Chomutov, 
L.A. Interiér, MTL Chomutov, Sport 
bar Galaxie a FC Viet Chomutov, 
naopak hned na začátku zaváhaly 
loni druhé LoKo Chomutov i úřa-
dující mistr Sparta Nonac. „Výhrou 
vstoupily do nové sezony ve druhé 

lize týmy Stavby Procházka, 
Foamglas Klášterec nad Ohří, Kanab 
a Qark s.r.o.,“ říká Kupec. 

Začaly i nižší soutěže,ve kterých 
se v prvních turnajích nekonalo žádné 
velké překvapení. V páté lize si dobře 
vedly nové týmy Lanceloti i Merkur 
Kadaň a s nimi další tradiční účastníci. 
Bojovat o titul mistra se bude i ve 
veteránské lize, kde s plným počtem 
bodů jsou na čele po prvním turnaji 
Světlo Kadaň, Stará garda Spořice 
a Hospoda pod Kaštany Jirkov. 

Žákovská liga bude pomalu do-
hrávat základní skupiny, ale poté pro 
děti soutěž nekončí. Nejlepší týmy 
si zahrají finálové turnaje, ty méně 
úspěšné turnaj O pohár CHLMF.
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Na Zš Heyrovského se běhalo pro elišku

Handicapovaní mohou pracovat, pomůže jim asociace

Elišce Koudelkové i její rodině 
se změnil od základu život poté, co 
u ní lékaři v létě odhalili onkologické 
onemocnění. Třináctiletá dívka tak 
náhle musela školní třídu vyměnit 
za nemocniční pokoj. Ale její škola 
v ulici Akademika Heyrovského na 

ni v těžkých chvílích nezapomněla. 
Například minulý čtvrtek na pod-
poru své žákyně uspořádala Běh pro 
Elišku, při kterém dopoledne Eliščini 
spolužáci a odpoledne jejich rodiče 
či zájemci z řad veřejnosti běhali v 
tělocvičně i ve venkovních prostorách 

a při té příležitosti měli možnost při-
spět jakýmkoliv finančním obnosem. 
Večer kasička vydala přes 78 tisíc ko-
run! Aktivity ve prospěch Elišky a její 
rodiny vyvíjí také středisko volného 
času Domeček. „Naše rodina děkuje 
všem, kteří se do akcí na podporu 

Elišky zapojili, především děkujeme 
škole a Domečku. Není to pomoc 
pouze materiální, ale také psychická,“ 
zdůraznila Lenka Koudelková, ma-
minka nemocné Elišky. Peníze je stále 
možno posílat také na transparentní 
účet 115-1306240247/0100.

Najít práci i náplň všedního dne 
pomáhá lidem se zdravotním omeze-
ním Asociace pracovní rehabilitace 
ČR (APP ČR) v Chomutově. Cílem 

aso cia ce je pomoci lidem s postižením, 
aby žili plnohodnotný život s ohle-
dem na svůj dlouhodobě nepříznivý 
zdravotní stav, tělesný i psychický. 

Odborníci, jako sociální pracovníci, pe-
dagogové, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, 
psychoterapeuti a jiní odborní poradci 
včetně lékařů, pracují s klienty přede-
vším na tom, aby si našli práci a udrželi 
si ji Plnit tento i ostatní cíle se jim daří. 
Dokládá to příběh Chomutovana s vro-
zeným lehkým mentálním postižením 
a po onkologické léčbě. „K nám přišel 
ve fázi, kdy již byl jeho zdravotní stav 
stabilizovaný, míra invalidity stano-
vena na 2. stupeň a měl chuť zapojit se 
do práce. Hlavním důvodem jeho žá-
dosti o pomoc bylo získat opět nějaké 
zaměstnání, aby nemusel být doma 
a mohl si přivydělat k invalidnímu dů-
chodu, neboť byl většinu života zvyklý 
pracovat a být součástí pracovního ko-
lektivu,“ popsal seznámení s klientem 

Patrik Rücker z APP ČR. 
S pomocí odborníků se klient na-

učil vypracovat životopis, komuniko-
vat s možnými zaměstnavateli, získal 
sociální a finanční dovednosti. Po 
takzvané přípravě k práci v rámci pra-
covní rehabilitace nastoupil do kavárny 
Café Atrium, kde udělal velký posun 
v potřebných pracovních dovednos-
tech pro práci v gastronomii. Kromě 
získání zaměstnání se klientovi splnila 
i další přání. Získal mezi kolegy přá-
tele, našel novou životní náplň. „Klient 
si zvolenou cestu i její výsledek velmi 
chválí a je za ni velmi vděčný,“ doplnil 
Jaroslav Dostál z APP ČR. 

Asociaci pracovní rehabilitace ČR 
najdou lidé v ulici Revoluční 22/20 
v Chomutově.

Vaše témata
 podněTy

sTane se ChomuTov 
měsTem želeZniCe?

Již koncem srpna 2014, kdy byl 
opět zpřístupněn chomutovský depo-
zitář Národního technického muzea, 
se diskutovala otázka zřízení železnič-
ního muzea v Chomutově. 

Rok uběhl a až letos v srpnu byla 
tato otázka opět diskutována při ná-
vštěvě primátora Černého v želez-
ničním depozitáři. Dokonce hovořil 
o probuzení této spící krásky. Ano, je 
třeba ji probudit!

Chomutov má obrovský poten-
ciál v oblasti železnice. Od roku 
1870, kdy do Chomutova při-
jel první vlak, má železnice na 
Chomutovsku bohatou historii. 
Například v Chomutově se začátkem 
70. let 19. století setkaly tři velké 
železniční společnosti Buštěhradská 
dráha, Ústecko-teplická dráha 
a Duchcovsko-podmokelská dráha. 
Na Chomutovsku jsou zajímavé 
horské tratě z Chomutova do Vejprt 
a z Křimova do Reitzenhainu. V re-
gionu bylo zrušeno mnoho železnič-
ních tratí, na některých se provozují 

nostalgické jízdy. Ve městě sídlí právě 
depozitář Národního technického mu-
zea a v neposlední řadě je Chomutov 
rodným městem projektanta a sta-
vitele první železnice na kontinentu, 
i když koňské, Františka Josefa 
Gerstnera. 

Téma historie železnice na 
Chomutovsku je velice rozsáhlé 
a poutavé. Existuje několik publikací 
o železnicích na Chomutovsku, mnoho 
písemných a projekčních dokladů a fo-
tografická dokumentace, proto náplň 
muzea by byla velmi rozsáhlá. 

Je správné rozhodnutí rady 
města o vzniku organizace 
"Chomutov – re:kult", která se bude 
problematikou železničního muzea 
zabývat. Zřízení tohoto muzea je 
však velmi náročný úkol, hlavně po 
stránce organizační, technické i ča-
sové. Není jistě problém poučit se 
u našich saských sousedů. 

Uskutečnění myšlenky zřídit želez-
niční muzeum v Chomutově by zcela 
jistě kladně ovlivnilo turistický ruch 
v celém regionu a město by získalo 
další velice zajímavou atrakci. 

Jan Kadlec, odborník na dopravu 
a dopravní stavby

Co se hřišTi?
Dobrý den,
od února letošního roku se přesta-

vuje zastaralá budova KASSu a jeho 
okolí v lokaci Zahradní. Nedávno za-
čala i oprava a obnova dětského hřiště 
nad ZŠ Zahradní. Chci se tedy zeptat 
a tímto i požádat. Šlo by rovnou při 
těchto změnách udělat něco s těmito 
(viz foto) starými hřišti + pískovištěm 
vedle nich? Hřiště jsou v hrozném 
stavu, děti si tam nehrají, lidé tam spíš 
házejí bordel, v dřívějším plotu jsou 
díry, někde i do prostranství čouhají 
zohýbané zrezlé kovové tyče. Pokud 
už se toto sídliště tak mění, nešlo by 
udělat i něco s tímto? 

S pozdravem
Burďáková Petra

Vážená paní Burďáková,
asfaltová hřiště jsou  součástí 

Projektu regenerace panelových 
sí dlišť Březenecká, Kamenná, 
Zahradní, Písečná, který byl schválen 
v roce 2003 Zastupitelstvem města 
Chomutova. V tomto projektu je návrh 
tato hřiště obnovit. Odbor rozvoje, 
investic a majetku města nyní přehod-
nocuje využití tohoto území s ohledem 
na nové stavby, které v území vznikají. 
Zvažujeme možnosti využití jak pro 
parkoviště, tak k vybourání asfaltu 
a zídek s ponecháním volné travnaté 
plochy. V současné době však nejsme 
schopni sdělit, jaké nové využití zde 
bude schváleno a ani termín realizace 
úprav této části sídliště. Děkujeme 
Vám za podnět a zájem o Vaše okolí.

 S pozdravem Lenka Petříková,
odbor rozvoje, investic a majetku 

města

máTe TakÉ ZaJímavý 
nápad, podněT či 
ZkušenosT s něčím 
Ze živoTa ve měsTě?
Napište nám na e-mail:  
rekult@chomutov-mesto.cz
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neJlepší piškvorkáři 
Jsou Z průmyslovky
Nejlepší hráči piškvorek z Cho-
mutovska jsou z průmyslové 
školy. První místo získali v kon-
kurenci osmnácti týmů. Zajistili 
si tím postup do krajského kola.

seTkali se s hanou 
lusTigovou
Žáci z chomutovského gymná-
zia se setkali s Hanou Lustigo-
vou. Z jejího vyprávění poznali, 
jak těžký byl její život v koncen-
tračních táborech.

s družinou vyJeli 
Za Zábavou
Do zábavného parku Miraku-
lum v Milovicích se podívaly 
děti z družiny základní školy Pí-
sečná. Nenechaly si ujít žádnou 
z nabízených atrakcí.

KráTCe

Vyučování 
zaplnily dny 

prevence a zdraví

Již tradičně se ve střední zdra-
votnické škole konal Den zdraví 
a Den prevence. Program dvou-
denního projektového vyučování 
byl nabitý. „Zaplnilo ho například 
poskytování první pomoci v mo-
delových situacích, reprodukční 
zdraví, prevence HIV a AIDS, pre-
vence poruch příjmu potravy, ne-
látkové závislosti, účinky kouření 
na organismus mladého člověka, 
komunikace v krizových situa-
cích, kyberšikana, dobrovolnictví, 
právní minimum nebo jak studovat 

efektivněji a lépe,“ přiblížila Anna 
Milerová, učitelka odborných 
předmětů sloučených středních 
škol ESOZ. Interaktivní přednášky, 
besedy či diskuse byly vedeny od-
borníky v primární prevenci, peer 
aktivisty a vyučujícími. 

Žáci zpracovávali ve skupinách 
výukové plakáty na téma kouření 
a alkohol, fantazii a způsobu zpra-
cování se meze nekladly. Práce 
žáků budou vystaveny v prostorách 
Střediska knihovnických a kultur-
ních služeb Chomutov.

Země není smetiště,  
dozvěděly se děti

preventistky připomněly 
školákům nebezpečí

Strašidla provedla rodiny 
městským parkem

Znečištěné životní prostředí 
i odpady byly náplní vyučování ve 
třetí třídě základní školy Kadaňská. 
Projekt s názvem Ukliďme svět po-
mohl dětem zjistit, čím vším je zne-
čišťováno ovzduší u nás i ve světě, 
a také poznat důležitost třídění od-
padu. „Dozvěděli jsme se, že jeden 
člověk v České republice vypro-
dukuje až 500 kilogramů odpadu 
ročně. Z toho vyplývá, že třídění 
odpadu je nezbytností a mělo by se 
stát naší povinností,“ uvedla třídní 
učitelka Šárka Kulvajtová. 

Děti si zkusily vytvořit hřbitov 
odpadků. Při této práci se dozvě-

děly, který druh odpadu se rozloží 
v přírodě nejdříve a který naopak 
nikdy. „Ohryzek jablka se v přírodě 
rozloží za týden až dvacet dní, pa-
pír asi za pět měsíců, žvýkačka se 
rozkládá padesát let, sklo několik 
tisíců let a polystyren několik dese-
titisíců let. Je ale pravděpodobnější, 
že se sklo a polystyren nerozloží 
nikdy,“ vysvětlila učitelka. 

Žáci nyní vědí, že naše Země 
není smetiště, a měli by se podle 
toho chovat. Závěr vyučování byl 
naučný i zábavný, děti si z odpad-
ních materiálů vyrobily panáčky 
Odpadkáčky. 

Několikrát do roka navštíví pre-
ventistky městské policie žáky zá-
kladních škol, se kterými si povídají 
o různých nebezpečných situacích 
v každodenním životě. Nyní se vrátily 
k žákům druhých tříd v základní škole 
Hornická. „Povídání bylo opaková-
ním toho, co jsme si zapamatovali 
z minulých návštěv. Každý z nás 

pozorně a pečlivě označoval správné 
odpovědi v připraveném testu, který 
nám paní policistky rozdaly a vy-
světlily. Většina byla úspěšná, jiní 
měli drobnou chybičku v odpovědi,“ 
uvedla třídní učitelka Věra Antoňová.

Dětem a preventistkám zbyl čas 
i na vyplnění zábavného bludiště 
a namalování obrázků. 

Trošku bát a hodně se bavit přišly 
děti i dospělí do městského parku, kde 
rodinné centrum Rozmarýn pořádalo 
Strašidelnou stezku parkem. Městský 
park zaplnila strašidýlka s krásnými 

maskami, která provedla návštěvníky 
pohádkovým příběhem. „Právě ztvár-
nění masek ocenili rodiče, protože se 
jich děti nemusely příliš bát,“ uvedla 
jednatelka společnosti Kultura a sport 
Věra Fryčová.

Účastníci programu procházeli 
stezkou v malých skupinkách, vý-
hodou byla možnost rezervace času 
předem. Nikdo tedy nemusel čekat 
a strašidelní průvodci se mohli všem 
naplno věnovat. Atmosféru podpořila 
tma, která se parkem rozprostřela po 
vypnutí veřejného osvětlení. Rodiny 
se nebály o své bezpečí, park hlídali 
strážníci. „Stezka dovedla účastníky 
až na bývalý fotbalový stadion, kde 
vypustili do nebe takzvané lampiony 
štěstí a tím celou akci zakončili,“ do-
plnila jednatelka.
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vTipy

 „Tati, už mě to sáňkování nebaví.” 
„Ale synu, jsi na čerstvém 
vzduchu, nenaříkej a táhni mě 
zase nahoru!”

Pan Kalianko převlečený za 
Mikuláše se ptá kolegy: „Mohl 
bys zajít k nám a rozdat dárky?”  
„Vždyť jsi převlečený a k nepoznání – 
proč si nezajdeš sám?” 
„Kde bych na to vzal - víš ty, kolik 
beru za návštěvu?”

Zlobí se zakrslý čert na 
dvoumetrového Mikuláše: 
„Já ti říkal, že si ty role máme 
prohodit – děti neměly utíkat 
před Mikulášem!”

Přijde Mikuláš a čert. Po nadílce 
se malý Jaroušek ptá tatínka: 
„Tati, ale jsou taky hodní čerti, viď?”  
Tatínek: „Jak jsi na to přišel?” 
Jaroušek: „No, ten, co byl u nás 
na schodech, líbal maminku...”

Skotský Mikuláš navštíví rodinu 
a povídá dětem: 
„Tak, děti, co si ode mě koupíte?”

Telefonát na horskou službu: 
„Jsem vysoko v horách, nevím 
kde, smetla mě lavina, jsem po 
pás zapadlý ve sněhu a blíží se 
ke mně medvěd! Co mám dělat?” 
„Nemusíte dělat vůbec nic. 
O všechno se postará medvěd.”

Inzerce
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 9.12. st 18.00 česko Zpívá koledy – zpívání před Domečkem
 11.12. pá 16.00 rodinnÉ Tvoření – papírové hrátky 
 12.12. so 09.00 akvariJní Trhy
 16.12. st 17.00 vánoční papírovÉ Tvoření

 4.12. pá 15.30 vánoční divadlo s mikulášskou  
 7.12. po 17.00 vánoční čTení pohádek
 14.12. po 17.00 vánoční čTení pohádek

Od 3.12.  kresby a malby – k. nováková, J. Topinková – výstavní síň SKKS
Od 9.12.  sTará Japonská válečná umění – Café Atrium
Do 18.12.  FranTišek bodlák – obraZy – galerie Lurago
Do 30.12.  divočina v mýCh očíCh – Podkrušnohorský zoopark
Do 30.12.  JoseF seidl a ivo maria baierle – (ne)Známí JirkovšTí 

rodáCi – Dům J. Popela
Do 31.12.  graFiky – roman křelina – galerie Na schodech
Do 7.1.  vánoční výsTava domečku – Rytířský sál radnice
Do 9.1.  vánoCe v muZeu – TřebíčskÉ beTlÉmy – výstavní prostory na radnici
Do 24.1.  Jan a pavla saudkovi – galerie Zlatý klenot
Do 31.1.  příběh louTky – výstava loutek –  galerie Špejchar
Do 26.3.  poklady sTředověkÉho umění – ze sbírek Národní galerie v Praze – 

muzejní prostory na radnici

poZor, občanku nebo pas si meZi 
sváTky nevyřídíTe 
Nenechávejte si výměnu či pořízení občanského 
průkazu nebo cestovního pasu na konec roku. 
Ministerstvo vnitra vypne elektronický systém 
pro vyřizování dokladů v celém Česku od 24. 12. 
do 31. 12. 2015. V  této době na magistrátu 
v Chomutově nepodáte ani žádost o občanku či 
cestovní doklad, ani vám nebude žádný z  nich 
vydán. Žádosti o  vydání a  vyzvednutí vyrobe-
ných dokladů bude možné v roce 2015 pouze do 
23. 12. 2015. 
Magistrát proto všechny vyzývá, aby si doklady 
zajistili včas. Pozor by si měli dát například ti, 

kteří vyrážejí na dovolenou do ciziny. Pokud na 
poslední chvíli zjistí, že nemají platný pas či ob-
čanku, mezi svátky už s tím nic neudělají.
V době odstávky bude možné požádat o vydání 
občanského průkazu bez strojově čitelných úda-
jů s  dobou platnosti jednoho měsíce, za jehož 
vydání nebude vybírán správní poplatek a  rov-
něž bude možné požádat o  vydání cestovního 
pasu bez strojově čitelných údajů s dobou plat-
nosti na šest měsíců. Za tyto cestovní doklady je 
správní poplatek 1 500 Kč a  u  občanů mladších 
15 let 1 000 Kč.
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 2.12. st 17.30  Zima na Talíři – povídání o ZdravÉ výživě – Café Atrium
 2.12. st 18.00  povídání o bylinkáCh – SKKS
 3.12. čt 16.00  seTkání s bioTronikem – SKKS
 3.12. čt 17.00  vánoCe, proč a Jak slavíme – SKKS
 5.12. so 08.00  severočeskÉ FarmářskÉ Trhy – parkoviště za bývalou tržnicí
 9.12. st 16.00  sanTova dílnička – výTvarná dílna – Dětský klub U Broučka
 9.12. st 17.00  večery pod lampou – večer s ondřeJem suChým – SKKS
 9.12. st 17.30  asTrologie a vZTahy – vZTahy v rodině a rodu – SKKS
 10.12. čt 17.30  arT ZasTavení – preZenTaCe Zuš – Café Atrium
 12.12. pá 09.00  rodinná kreaTivní soboTa – Dům J. Popela
 13.12. ne 09.00  slavnosTní losování – rodinnÉ Zápolení 2015 – 

městské divadlo
 14.12. po 17.00  eXpediCe mahali – CesTa po TanZanii, keni, ugandě, 

rwandě a osTrovu ZanZibar – SKKS
 16.12. st 14.00  hudba 20. sToleTí – SKKS
 19.12. so 08.00  severočeskÉ FarmářskÉ Trhy – parkoviště za bývalou tržnicí

    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

předNášKY, beSedY, aKCe

 2.12. st 17.00  večerníček pro seniory - tradiční taneční večer
 9.12. st 19.00  garderobiÉr - Jeden z nejslavnějších pohledů do divadelního 

zákulisí. Ronald Harwood býval garderobiérem slavného herce Shake-
spearovské společnosti Donalda Wolfita. Tuto svou zkušenost později 
zúročil jako autor hry, která mu přinesla celosvětové uznání, i scénáře k 
filmu, který získal pět nominací na Oskara.

MěSTSKÉ dIVadlO
 2.12. st  17.00 siCario: náJemný vrah 19.00 gangsTer ka: aFričan
3.12. čt  17.00 vánoční kameňák 18.00 mosT špiónů
    19.30 v srdCi moře (3d)
4.12. pá  17.00 proč Jsem nesnědl svÉho Taťku 18.00 mosT špiónů
    20.00 v srdCi moře (3d)
5.12. so  15.00 snoopy a Charlie brown. peanuTs ve Filmu
   17.30 malý prinC (3d) 18.00 v srdCi moře
   20.00 vánoční kameňák
6.12. ne  15.00 malý prinC 17.00 vánoční kameňák 18.00 speCTre
    20.00 mosT špiónů
7.12. po  17.00 gangsTer ka: aFričan 19.00 vánoční kameňák
8.12. út  17.00 mosT špiónů 19.00 siCario: náJemný vrah
9.12. st  17.00 lokalFilmis 18.00 hunger games: síla vZdoru 2. čásT (3d)
   19.00 Je To Jen víTr
10.12. čt  17.00 vánoční kameňák 19.30 maCbeTh
    20.15 sedlák kavalír / komedianTi
11.12. pá  17.00 hoTel Transylvánie 2 18.00 krampus - Táhni k čerTu
    20.00 speCTre
12.12. so  15.00 sněhová královna 2 (3d) 16.00 ZTraCeni v mniChově
    18.00 krampus - Táhni k čerTu 19.00 vikTor FrankensTein
13.12. ne  15.00 sněhová královna 2 17.00 krampus - Táhni k čerTu
    18.00 aldabra: byl Jednou Jeden osTrov (3d)
    20.00 Trable o vánoCíCh
14.12. po  17.00 v srdCi moře 19.00 speCTre
15.12. út  17.00 krampus - Táhni k čerTu 19.00 vánoční kameňák
16.12. st  17.00 hunger games: síla vZdoru 2. čásT 19.00 maCbeTh

 
KINO SVěT

 10.12. čt 17.30  vánoční konCerTy – sál ZUŠ
 15.12. út 19.00  vánoční konCerT big band Zdenka TÖlga – hosT 

Tomáš savka – městské divadlo
 16.12. st 17.30  vánoční konCerT pěveCkÉho sboru Zš písečná – 

Rytířský sál radnice
   19.00  Tradiční vánoční konCerT – česká mše vánoční 

Jakuba Jana ryby – městské divadlo 
miChal david – zimní stadion

KONCerTY

SVč dOMečeK 

rOdINNÉ CeNTrUM rOZMarýN

pravidelné 
akce

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

   všemu svěTu na ÚTěChu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

  minerály a horniny krušnohoří – Dům Jiřího Popela
   pohledy do pravěku – nová archeologická expozice –  

Dům Jiřího Popela
  lapidárium – kamennÉ plasTiky – expozice muzea na radnici
  Fialův pohyblivý beTlÉm – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice

VýSTaVY

 4.12. pá 17.30  ChomuTov–sparTa – hokej extraliga – SD aréna
 6.12. ne 18.00  česká republika–Japonsko – futsal, přátelský zápas
 6.12. ne 08.00  ChomuTovská eXTraliga – IV. kolo vzduchová pistole, 

puška – multifunkční hala střelnice SSK Chomutov
 7.12. po 16.00  sTředoevropský pohár – III. kolo – standardní a rychlopalná 

vzduchová pistole – multifunkční hala střelnice SSK Chomutov
 7.12.  po 18.00  česká republika–Japonsko – futsal, přátelský zápas 
 10.12. čt 16.30  česká republika–kaZaChsTáín – futsal, kvalifikace MS 
10.12. čt 19.00  FranCie–slovensko – futsal, kvalifikace MS 
11.12. pá 16.30  slovinsko–kaZaChsTán – futsal, kvalifikace MS
11.12. pá 19.00  česká republika–FranCie – futsal, kvalifikace MS 
13.12. ne 13.30  kaZaChsTán–FranCie – futsal, kvalifikace MS 
13.12. ne  16.00  česká republika–slovinsko, futsal, kvalifikace MS 
13.12. ne 17.30  ChomuTov–mladá boleslav – hokej extraliga – SD aréna

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

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

SpOrT

pravidelné 
akce
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Chomutovské taneční gala 
město letos pořádalo již po třicáté. 
Velkých ovací se dostalo zakla-
dateli soutěže Josefu Zelenkovi, 
rovněž byl uveden do taneční síně 
slávy. „Třicátý ročník Velké ceny 
Chomutova, to neznamená jenom 
pořádání soutěží, to znamená celo-
životní péči. Rukama pana Zelenky 
prošla celá řada tanečníků, sám byl 
porotcem, a to i mezinárodním,“ 

sdělila Eva Bartůňková, prezidentka 
Českého svazu tanečního sportu, do 
jehož síně slávy byl taneční mistr 
přijat. „Potěšilo mě to, protože si 
uvědomuji, že práce za šedesát let, 
co se kolem toho pohybuji, nebyla 
zbytečná,“ uvedl zakladatel Josef 
Zelenka. 

V souboji tanečních párů se 
dařilo zahraničním sportovcům, 
obě první ceny zamířily mimo re-

publiku. Ve standardech trium-
foval polský pár Pawel Stekala 
a Danula Kwasny, v latinskoame-
rických tancích slovenská dvojice 
Vít Domorád a Simona Tejcová. 
„Taneční páry jsou každoročně na 
velmi dobré úrovni, organizáto-
rům patří dík za to, že jim daří sem 
takové páry dostat,“ řekl moderá-
tor a dlouholetý pořadatel soutěží 
Karel Maršálek.
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josef Zelenka byl 
uveden do síně slávy




