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Milí čtenáři

V rukou držíte jedenapadesáté vydání,
kterým uzavíráme další ročník týdeníku
Homér. V průběhu roku jsme se Vám snažili přinášet informace o aktuálních i očekávaných událostech v našem městě, okrese a kraji. Pokud jste se i s naší pomocí dozvěděli, co jste vědět chtěli, pak můžeme být
spokojeni a s chutí se vrhnout do vydání
prvního novoročního čísla, které pro vás vydáme 11. ledna. Také v příštím roce se budeme snažit zůstat seriózním zpravodajským
týdeníkem, kde si každý najde své. Zachovat si v dnešní složité době tolik potřebný
nadhled vůbec není jednoduché. Přesto se
dál budeme pídit po všem, co naším městem
a jeho okolím hýbe a mohlo, či mělo by Vás
zajímat. Ostatně, i Vy tomu můžete napomoci. Budete-li mít pocit, že můžete redakci Homéru přispět svými postřehy a nápady,
vřele je uvítáme. Vždyť některá z témat jsme
přinesli i díky Vašim zajímavým námětům.
Za ně Vám touto cestou děkujeme a doufáme, že Vašimi postřehy budete naši redakci
podněcovat i nadále.
Věřím, že vzdor zběsilému shonu za vánočními dárky najdete chvíli pohody k přečtení Homéru. Byť se důvod ke kritice vždy
nějaký najde, zůstaňte i nadále našimi příznivci. Nám bude potěšením přinášet Vám
příjemné a užitečné počtení.

PF2019

S námi zanecháte
informační stopu
i v roce 2019

Za celý tým redakce Homéru Vám přeji, nechť se štědrovečerní večeře mimořádně
vydaří a příští rok je pro Vás štědrý každý
den, ať už to bude čímkoliv.
Pavlína Borovská, šéfredaktorka

PROgRAM
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 VÁNOČNÍ KORÁLEK
MOST – V Městském
divadle v Mostě se 18. 12.

NEDĚLE
09. 12. 2018

od 18 hodin uskuteční

14.30 – 16.15
Registrace závodníků
a vyzvedávání
startovních čísel

v Mostě s bohatou

14.30 – 15.30
Registrace dětských
závodníků nezávodní běh
15:00 - 15:00
otevření ÚsCHoVNY
16:00 -16:00
start 1 km kAPkA
NADĚje kiDs
CHRistMAs RUN
16:45 - 16:55
Řazení běžců na start
16:55 - 16:59
Rozprava k závodu
17:00 - 17:05
start 5 km ČePs
CHRistMAs NiGHt RUN

tradiční koncert
pěveckých sborů 11. ZŠ
nadílkou vánočních písní.

 TRADIČNÍ „RYBOVKA“
MOST – V kostele Nanebevzetí Panny Marie
zazní 21. 12. v 18 hodin
Česká mše vánoční jana
jakuba Ryby. Vstupenky k
zakoupení v předprodeji
za 220 kč v Městském divadle Most, v den konání
240 kč.

 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
MOST – Předání

17:50 - 18:00
Vyhlášení

betlémského světla

18:00 - 18:00
Uzavření ÚsCHoVNY

v Mostě u vánočního

18:00 - 18:00
konec

od 16 do 18 hodin a

proběhne na 1. náměstí
stromu ve dnech 23. 12.
24. 12. od 13 do 15 hodin.

Nadělte pod stromeček
voucher na Uhelné safari
MOST – Úspěšný projekt „Uhelné safari“ těžebních společností
ze skupiny Sev.en Energy v příštím roce oslaví desáté narozeniny
a chystá několik specialit. První z nich mohou zájemci využít už
nyní. Poprvé v historii projektu bude možné rezervovat si svůj termín v předprodeji. Sev.en Energy totiž připravila limitovanou edici
Vánočních voucherů.
le jsme především těžební společnost a na obou našich lokalitách probíhá skutečná hornická
činnost,“ říká mluvčí.
V souvislosti s připravovanou jubilejní desátou sezonou
Uhelného safari se však společnosti Vršanská uhelná a Severní energetická, které projekt realizují, rozhodly nedočkavým
turistům vyjít vstříc v rámci
speciální vánoční akce. „Uhelné
safari bude mít kulatiny, a kromě několika překvapení, která chystáme na příští rok, chceme potěšit fanoušky našeho projektu už nyní. Zcela výjimečně
si tak mohou objednat Vánoční voucher a tím si přednostně
zarezervovat místo
na jednom z vybraVouchery lze objednat na stránkách
ných prázdninových
www.uhelnesafari.cz od 10. protermínů,“ vysvětluje Gabriela Sáričkosince. jejich počet je však omezen.
vá Benešová. (nov)

Standardní rezervaci termínů na všechny tři prohlídkové
trasy Uhelného safari lze provést vždy až měsíc před zahájením sezony, tedy 1. dubna.
„Zájem je každoročně obrovský
a termíny se vždy velmi rychle vyprodají,“ říká mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela
Sáričková Benešová. Počet zájemců o prohlídku obou lomů
každoročně převyšuje kapacitu volných míst. Navyšovat je
však firma nemůže. „Industriální turistika zažívá boom a pro
návštěvníky je velmi atraktivní
vidět naši technologii za plného
provozu. Rozšířit počet exkurzí
však opravdu není možné. Stá-
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Fenomenální klavírista
vystoupí v Mostě
MOST - Základní umělecká škola F. L. gassmanna připravila „lahůdku“ pro milovníky kvalitní
klasické hudby. Zve na výjimečný koncert v rámci obnovených
Mosteckých hudebních pondělků.
Po úspěšném a vysoce hodnoceném koncertu skvělého
houslisty Milana Al-Ashhaba
s pianistou Adamem SkoumaFoto: Ivan Klánský (www.pko.cz)
lem vystoupí v pondělí 14. ledna v 19 hodin v koncertním sále
ZUŠ světově uznávaný klavírista Ivan Klánský. Vyhledávaný pedagog, profesor a děkan pražské hudební fakulty AMU vystoupí spolu se svým synem Lukášem. Publikum se může těšit na hudbu Antonína Dvořáka. Zazní světově známé a oblíbené Slovanské tance,
které otec se synem společně natočili i na CD. Vstupenky je možné
zakoupit v pokladně Městského divadla v Mostě a v kanceláři ZUŠ.
Cena dospělí 150 Kč, důchodci a děti 50 Kč.
(nov)

Vánoční těšení pro děti
MOST – Na 1. náměstí je 18. 12. od 16 do 17 hodin připraven zábavný program pro děti, vystoupení zájmových kroužků Střediska
volného času. Vstupné zdarma.
(nov)

Sběrný dvůr mění
provozní dobu
MOST - V období vánočních svátků bude změněna provozní doba
ve sběrném dvoře v Mostě, ul. Zahradní v areálu Technických služeb
města Mostu a.s.
22. 12. provozní den 10 – 14 hod.
23. 12. provozní den 10 – 14 hod
24., 25. a 26.12. zavřeno
27. 12. provoz 10 – 14 hod.
28. 12. provoz 10 – 14 hod.
29. 12. provoz 10 – 14 hod.
30. a 31. 12. 2018 a 1.1. 2019 zavřeno
2. 1.2019 provozní den 10 - 18 hod.

MOST – Město Most má pro rok
2019 připravený rozpočet se
schodkem. Činí téměř sto patnáct milionů korun. V příštím
roce se totiž počítá s mnoha významnými investičními akcemi.
Schodek činí 115 milionů
a bude uhrazen z finančních
prostředků minulých let a přijatým úvěrem. Celkové příjmy
rozpočtu jsou vyčísleny na více než 1,35 miliard. Kapitálové výdaje jsou navrženy v objemu 317 milionů. „Rozpočet je
nastaven opět velmi konzervativně, zejména na straně příjmů,
přestože bychom je mohli navýšit
a rozpočet sestavit jako vyrovnaný či přebytkový. Snažíme se to
ale udělat tak, aby příjmy nebyly nadsazené, protože i následné
požadavky jsou pak vyšší a máme zkušenost, že se tento postup
osvědčil. Na konci roku poté vykazujeme přebytky v hospodaření,“ komentoval sestavený rozpočet náměstek primátora Marek Hrvol.
Na konci roku pak plánuje město do fondu rezerv ušetřit zhruba tři sta padesát milionů korun. „Současně nastavený schodek je způsoben zejména plánovanými významnými
investicemi, které nás příští rok
čekají,“ upozornil dále náměstek. V rozpočtu jsou započítány navíc také benefity pro občany města, jako je svoz odpadu
zdarma a také zlevněná doprava pro vybrané skupiny obyvatel. Splátky úvěrů dále představují přibližně 37 milionů korun.
„Úvěr si v minulosti město bralo na rekonstrukci sportovní haly. Splacen bude až v roce 2021.

Do investic pro příští rok je zahrnutá i výstavba
3D bludiště na Šibeníku.

JAKÉ PLÁNUJE MĚSTO
INVESTICE V ROCE 2019…

Další úvěr jsme si vzali na rekonstrukci mostu u nemocnice, která
se nakonec kvůli majetkovému
vypořádání pozemků odložila.
Vzhledem k tomu, že se jednalo
o výhodný úvěr, město prostředky nevracelo a použilo na rekonstrukci chodníků a komunikací,
ale také do oprav na Aquadromu. Ještě nám z tohoto úvěru
zbývají splatit asi dvě nebo tři
splátky,“ připomněl náměstek.
Splátky úvěrů přesto o 22 milionů korun oproti loňsku klesly. Doběhl například revolvingový úvěr u České spořitelny,
který město dlouhodobě čerpalo. Město si také nechává rezervu na dotační tituly ze struktu-

 Rekonstrukce mostu u nemocnice
 Vybudování odborných učeben na 7. základní škole
 Rekonstrukce zimního stadionu
 Dopravní řešení křižovatky lipová –topolová – Z. Štěpánka
 Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu
 Rekonstrukce chodníků a komunikací (přibližně za 55 milionů korun)
 Výstavba v zóně joseph (vybudování retenční nádrže na
vodu, vybudování nové komunikace, zpřístupnění další
plochy, řešení zápachu v okolí Havraně)
 Dokončení 3D bludiště
 Rekonstrukce mostu do Rudolic (dokončení)
 Řešení bydlení v Chanově
 Výkupy bytů v některých městských lokalitách
 Dokončení parku u magistrátu - dětské atrakce, herní prvky, městský mobiliář
 Častější svoz odpadu
 Na přelomu příštího roku plánuje město vyhlásit veřejnou
zakázku na rekonstrukci Repre.
rálních fondů a ze státního rozpočtu, a to ve výši 20 milionů
korun. „Běžný rozpočet ale počítá s přebytkem ve výši zhruba

osmdesát sedm milionů korun,
je to o dvacet milionů korun více
než loni. Jsme za to rádi,“ uvedl
Marek Hrvol.
(sol)

Město chystá dvě architektonické soutěže
MOST – V nejbližší době město vyhlásí architektonickou soutěž
a soutěžní dialog na úpravy veřejného prostranství podél třídy
budovatelů. Vzniknout by tu měl nový bulvár, jehož součástí bude
i plánovaný památník horníkům.
Podoba budoucího městského bulváru vzejde z architektonické soutěže. „Bude sestavena
komise, která vyhodnotí jednotlivé návrhy, z nichž vybere ty nejlepší. Ty se budou dál propracovávat a zároveň se prodiskutuje
i místo, kde bude památník jako
takový umístěn. Jeho podoba by

vzešla rovněž z menší architektonické soutěže,“ uvedl náměstek
primátora Marek Hrvol.
Pro umístění hornického památníku byla vybrána dvě místa
před kulturním domem Repre.
„Co se týče bulváru podél třídy
Budovatelů, tlačíme už dlouhou
dobu na to, že zde není komuni-

kace zrovna ideální. Jde o centrální komunikaci ve městě. Nechtěli jsme k tomu ale přistoupit jen
tak, že se silnice vyfrézuje a potáhne asfaltem, změní vodorovné
značení apod. Naším záměrem
je řešit tento prostor koncepčně
a celistvě, proto jsme se rozhodli
pro architektonickou soutěž,“ vysvětlil náměstek Hrvol. Co se týče časového horizontu, zhruba
do půl roka by měly vzejít první návrhy variant, jak by mohl
nový bulvár vypadat. Následně

se budou vybírat nejvhodnější
řešení a návrhy a podle nich se
zpracuje projektová dokumentace. „Byli bychom rádi, kdyby se
nový bulvár realizoval nejpozději do roku 2020, kdy se bude pokládat nový asfalt na třídě Budovatelů. Památník by pak měl na
místě stát do roku 2021. Odhalen
bude v rámci celostátního setkání
hornických měst a obcí, které se
uskuteční zde v Mostě,“ prozradil Marek Hrvol.
(sol)

Zastupitelstva v Mostě on-line a delší diskuse občanů
MOST – Mostečtí radní se rozhodli pro změny v jednacím řádu
Zastupitelstva města Mostu.
Zastupitelé je budou schvalovat
už na prosincovém zasedání.
Změny se týkají dvou zásadních
novinek.
První z nich bude pořizování přímého obrazového a zvukového přenosu ze zasedání,
který bude šířený prostřednictvím internetu. Odkaz na přenos najdou občané na internetových stránkách města Mostu.
„Rádi bychom nabídli veřejnosti on-line přenosy. Ke schválení
jsme tuto změnu předkládali už
nyní. Není to totiž jednoduchý
proces, a to především vzhledem
k novému nařízení v souvislosti
s GDPR – pohybu a zpracování
osobních údajů. Museli jsme proto upravit jednací řád, abychom
splnili literu zákona, což se podařilo,“ informoval mostecký primátor Jan Paparega. Připustil,
že věc posuzovalo už i ministerstvo vnitra, které mělo ale výhradu. „Ze strany ministerstva se
k těmto změnám objevila drobnější výtka, kterou jsme ale na
poslední radě již narovnali. Tak-

Pokud vše půjde podle plánu, zasedání zastupitelstva budou moci občané sledovat doma u kávy.
že by vše mělo být už bez problémů,“ ujistil primátor.
Aby ale radnice mohla on-line přenosy realizovat, bude potřeba nakoupit potřebnou techniku. „Jedná se o nový hardware
a software. Odhadované náklady
se pohybují v řádu zhruba půl milionu korun,“ doplnil Jan Paparega. Přenosy budou fungovat prostřednictvím dvou aktivních kamer, které budou během jednání

zastupitelů aktivní a budou reagovat na to, pokud někdo bude
komunikovat. „Domluvili jsme
se s kolegy, že bychom nyní změnu řádu schválili. Účinnost by ale
nabyla až k 1. dubnu 2019, aby
byl prostor a mohla se jednotlivá
opatření realizovat,“ doplnil dále
primátor Paparega.
Jednací řád zastupitelů bude mít ještě další novinku, která se dotkne i občanů města. Ti

dostanou větší prostor pro diskusi. Místo obvyklých pěti minut budou moci diskutovat celkem sedm minut. Drobných
změn doznal i jednací řád Rady
města Mostu, který radní vydali
k 7. prosinci 2018. Do řádu je doplněna možnost distribuce materiálů elektronickou cestou nebo například upřesnění týkající
se hlasování a postupu v případě
přerušení schůze.
(sol)

zpravodajství
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Chanov: další panelák k zemi
MOST – V Chanově by měl padnout k zemi blok 3. Je to další
z domů na kontroverzním sídlišti v havarijním stavu. V paneláku stále ale bydlí desítky
rodin.
Stav některých domů v Chanově je dlouhodobě neúnosný.
V současné době se situace týká zejména bloku 3, ale i dalších. „Blok 3 je jeden z posledních vysokých věžových domů
a je v nejhorším stavu. Rozhodli jsme se, že nemá cenu investovat do jeho oprav. Srovnáme ho
se zemí,“ uvedl před časem náměstek primátora Marek Hrvol. Již je rozhodnuto o jeho
likvidaci a pracuje se na projektové dokumentaci, která by
měla být hotova do konce ledna 2019. Město bude na demolici bloku žádat opět o dotaci z národních dotačních programů, podobně jako to udělalo i v případě v minulých letech
zdemolovaných bloků 1 a 7.
„V listopadu byla vyhlášena výzva na demolici objektů, tak jako v minulosti. Naposled jsme se
do ní přihlašovali kvůli demolici bloku ve 2B a v Chanově se
jednalo o bourání bloku 7. Nyní
jsou nové podmínky, dotace byla pokrácena z osmdesáti procent na sedmdesát. Náklady na
demolici trojky se pohybují ve
výši zhruba šesti a půl milionu
korun,“ informoval náměstek
primátora.
Pro demolici bloku 3 se vedení města rozhodlo i v případě, že by nebylo s dotací úspěš-

Stav zpola vybydleného a zcela zdemolovaného domu 3 v nechvalně proslulém sídlišti je již neudržitelný.
né. Zastupitelé budou nyní na
doporučení radních schvalovat předložení žádosti o dotaci do programu ministerstva
pro místní rozvoj. Na místě
zdemolovaného domu vznikne
opět zelené prostranství. Momentálně dům obývá asi třináct rodin. „Rodiny se sestěhují do okolních domů. Kontejnerové bydlení by pak pro ně
bylo možností následného ubytování. Bydlení v Chanově budeme dále řešit,“ ujistil náměs-

tek Hrvol. Město avizovalo,
že by v Chanově chtělo zřídit
kontejnerové bydlení. Jedná se
o alternativní a nízkonákladovou alternativu. Bytové buňky
jsou vybudovány na základové
desce s přípojkami. Vybudování navíc není časově náročné.
Kontejnerové buňky jsou přitom vandaluvzdorné a jejich
velikost je možné přizpůsobit.
Mají základní vybavení apod.
„Máme pro možné kontejnerové domky vytipovaná místa. Na

plochách, které vznikly po demolici domů a které jsme zatravnili, se nesmí v rámci udržitelnosti projektu stavět po dobu pěti let,“ uvedl dále Marek
Hrvol a dodal: „Zastupitelé se
chtějí bavit i o dalších variantách bydlení v Chanově, nejen
o kontejnerovém bydlení. Chceme proto sestavit pracovní skupinu z řad zastupitelů, která by
se bydlením v Chanově zabývala a vytvořila nejlepší možné řešení.“
(sol)

Cítíte se v Mostě bezpečně? Řekněte to v dotazníku
MOST – Městská policie Most již podruhé připravila průzkum pocitu
bezpečí mosteckých občanů. Cílem je získat od občanů informace,
na co se má vedení města a městská policie v oblasti bezpečnosti
příští rok zaměřit. Občané mohou vyplňovat dotazník.
Po vyhodnocení průzkumu
bude město směřovat priority
v oblasti bezpečnosti podle potřeb různých skupin obyvatel
a také upravovat práci strážníků
a pracovníků prevence kriminality tak, aby došlo ke zvýšení pocitu bezpečí všech občanů města
na různých místech a realizovaly se smysluplné projekty a opatření. „Zjednodušeně řečeno se
z průzkumu pocitu bezpečí dozvíme, čím můžeme mosteckým občanům nejvíce pomoci, co je nej-

víc trápí. V loňském roce jsme například na základě průzkumu zřídili služebnu asistentů prevence
kriminality na nádraží a v bloku
525 a zvýšili jsme ostrahu v parcích, protože jsme zjistili, že se lidé
na těchto místech necítí bezpečně,“ uvedl ředitel Městské policie
v Mostě Jaroslav Hrvol.
Místy, kde se cítí nejméně bezpečně, občané v loňském průzkumu označili lokalitu stovek
a M. G. Dobnera. Do těchto lokalit městská policie umístila

Dotazník občané najdou buď na internetových stránkách
www.vyplnto.cz, nebo v tištěné podobě v recepci magistrátu a také v informačním turistickém centru. Dotazníky jsou
anonymní a vyplňovat je občané mohou až do 4. ledna 2019.
Sběrná místa: Turistické informační centrum, ul. Radniční otevřeno pondělí až pátek 9 – 17 hodin. Informační recepce
magistrátu, ul. Radniční - otevřeno pondělí, středa 8 – 17 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 8 – 15 hodin.
v roce 2018 čtyři nové kamerové
body s nočním viděním a se záznamem. Ty pomohou jako důkazní materiál při projednávání
přestupků a trestných činů, ale
také jako prevence a pomohou
zvýšit pocit bezpečí obyvatel.
„Samozřejmě nelze vyřešit všech-

ny problémy, které obyvatele města tíží. Průzkumem získáme však
přehled o stěžejních problémových
oblastech. A tam, kde to je možné,
můžeme pomoci právě díky tomu,
že o těch problémech víme,” vysvětlil Jaroslav Hrvol.
(sol)

 Ptejte se politiků
V Rudolicích by alespoň o víkendech mohl
být od kamionů klid (průjezd kvůli opravě mostu
do Rudolic). Státní policie si myslí, že mohou jezdit i o víkendu. Od rána
projelo kolem 20 kamionů a ani slíbené kontrolní
měření se už dva měsíce
nekonalo. Že tudy projede auto městské policie,
opravdu nestačí.
Vjezd kamionů do Rudolic není nijak omezen. Pokud nedochází
k porušování např. povolené rychlosti, případně jiných dopravních přestupků, tak městská a ani státní policie v této problematice nic nezmůže. Omezení
vjezdu nákladních vozidel
o víkendech by muselo být Jan Paparega
projednáno s provozovatelem areálu společnosti AlDomníváme se, že v současfredo, která ve svém areálu zajišťuje mimo jiné také nákladní do- nosti je v Mostě v oblasti cyklodopravy prioritou vkládat fipravu.
nanční prostředky do zlepšeNeuvažuje město Most o sdí- ní technicko - dopravních podlení kol pro rychlý přesun po mínek pro cyklisty, to znamená
městě, například jako rekola. obnovovat a doplňovat cyklotrasy, budovat příslušný městcz?
Město Most samozřejmě sle- ský mobiliář. Potom bude napříduje vývoj těchto služeb v oblasti klad i více cyklostojanů, aby bysdílených kol včetně technických lo kde sdílená kola umístit. Tím
a ekonomických problémů s tím dojde k vytvoření tzv. indukovaspojených. Bikesharing je smys- né dopravy, tedy dopravy vyvoluplný ve městech, kde je po té- lané novými trasami nebo podto službě dostatečně vysoká po- mínkami. Potom lze očekávat reptávka. Navíc se jedná o služ- álnou poptávku po této službě.
bu, která je vámi zmíněnou fir- Jsme si vědomi faktu, že obdobmou Rekola provozována pouze ná služba funguje v Teplicích,
v těch městech, kde ji město fi- kde ale významný podíl zákaznínančně podporuje nebo se na- ků tvoří návštěvníci města. Najde soukromý subjekt, který tu- opak v Kladně se tato služba neto činnost dotuje. S touto firmou uchytila. Vývoj těchto služeb slejsme již komunikovali, požaduje dujeme.
Odpovídá primátor
příspěvek města v úrovni stovek
Mostu Jan Paparega
tisíc korun ročně.

Dost času v Rokáči
MOST - V pátek 14. prosince v mosteckém Rokáči Vinohrady vystoupí IRON MADE IN, revival známé britské kapely Iron Maiden.
Kapela pochází z Prahy a jádro tvoří část hudebníků skupiny Rock
Automat. Od posledního koncertu v Rokáči Vinohrady došlo ke změně na postu kytaristy, kde Petra Vnuka nahradil Adam Vajner. Začátek ve 21 hodin, vstupné 150 Kč. V sobotu 15. prosince zve kapela
DOST ČASU na svůj předvánoční večírek. Mají pro vás malý dárek
v podobě nové zpěvačky Kristýnky Zvěřinové a prokletého básníka
Jirky Pokorného. A nezapomeňte, že na všechno máte Dost času. (nov)

Premiéra Škola základ života je vyprodaná!
MOST - Městské divadlo v Mostě uvede 21. prosince v 19.30 hodin
na Velké scéně poslední premiéru sezony 2018 - swingovou hudební komedii ze studentského života Škola základ života.
Poslední premiéra letošní divadelní sezony nabídne divá-

kům komediální žánr. A ne ledajaký! Na jeviště Městského divadla vtrhne swingová
hudební komedie
Škola základ života, která diváky zavede do doby konce první republiky
a do nehynoucího
sváru žáků a profesorů. Při vyřčení tohoto názvu se jistě
všem vybaví především známý film režiséra Martina Friče
z roku 1938 s Františkem Filipovským,
Ladislavem Peškem,
Jaroslavem Marvanem, Theodorem

Pištěkem, Ladislavem Boháčem,
Františkem Smolíkem a dalšími.
V Mostě se v režii Roberta
Bellana na jevišti objeví studenti: Jindřich Benetka, buřič a odbojník - Tadeáš Horehleď, Tonda
Peterka, fotbalový idiot - Lukáš
Kofroň, Áda Čuřil, repetent a záškolák - Jiří Kraus, Daniel Boukal, básník a estét - Matyáš Procházka, Václav Krhounek, šplhoun - Vít Herzina, Irma Jánská,
třídní kráska - Lilian Fischerová,
Anda Pařízková, správná žába Markéta Hausnerová, Marta Nováková, zvídavé děvče - Michaela Krausová, Studentka - Kateřina Kluchová. Profesorský sbor
a další: Čeněk Kolísko, češtinář,
třídní v septimě - Marcel Rošetzký, Antonín Lejsal, latiník a němčinář - Jakub Dostál, Narcis Gábrlík, senior sboru, fyzikář a chemikář - Bohuslav Patzelt, Ar-

Další reprízy:
27. prosince 2018 v 19 hodin. (Vyprodáno)
8. ledna 2019 v 17 hodin.
16. ledna 2019 v 19 hodin.

mand Cafourek, francouzštinář
a tělocvikář - Jan Beneš, Eufrosina Suchánková, dějepisářka
- Regina Razovová, Božena Lachoutová, suplentka - Veronika
Týcová, Školník Mleziva - Otto Liška, Ředitel - Michal Pešek,
Inspektor - Jiří Domkář, Pan Krhounek - Vít Herzina.
(nov)
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Pavel a jeho zpívající
tibetské mísy
MOST - Přijďte si 16. 12. od 17 hodin užít do centra ANAHATA JÓgA
v business centru (bývalé báňské stavby) jedinečnou „vibrační lázeň”.
Zvukové obrazy tvořené na prastaré nástroje Východu jsou plné
pozitivních a harmonických vibrací, které vás příjemně vyladí na
fyzické i duševní úrovni. Vstupenky na recepci před každou lekcí či kurzem jógy nebo online: https://anahatajoga.isportsystem.
cz/#activity281. Koncert 60 minut v podobě „vibrační lázně“ + 30
minut povídání o mísách. Cena: 250 Kč.
(nov)

POLEDNÍ MENU
17. 12. – 21. 12. 2018

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu.
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.
Na stravenky vracíme do 10 kč

PONDĚLÍ
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
150 g
Záhorácký závitek, bramborový knedlík
150 g
kuřecí plátek na žampionech, dušená rýže
150 g
Uzené maso, čočka na kyselo, sázené vejce, kyselá okurka

30 kč
125 kč
115 kč
99 kč

ÚTERÝ
Gulášová 35 kč
150 g
kuřecí prso plněné šunkou a sýrem, bramborová kaše,
trhané listy salátu
150 g
Vepřový kotlet s cibulovou omáčkou, smažené brambory,
křenový dip
350 g
Vepřové rizoto po srbsku, sýr, kyselá okurka

115 kč
125 kč
105 kč

STŘEDA
Zeleninová s vejci
150 g
Španělský ptáček, houskový knedlík nebo dušená rýže
150 g
smažené rybí filé, bramborová kaše, citron
350 g
kuřecí burger se slaninou v sezamové bulce,
smažené hranolky, majonéza

35 kč
125 kč
115 kč
105 kč

ČTVRTEK
kuřecí vývar s masem a nudlemi
220 g
kološvárské pečené kuře, bramborové noky
150 g
smažený karbanátek, bramborová kaše, okurkový salát
350 g
Zapečené brambory s mletým masem, rajčaty a sýrem

30 kč
115 kč
105 kč
99 kč

PÁTEK
Hráškový krém
35 kč
150 g
Plátek hovězí roštěné s dušenou zeleninou, vařený brambor
125 kč
150 g
Vepřový závitek s mletým masem, bramborová kaše,
zelný salát
115 kč
350 g
Bavorské vdolečky
99 kč
sPeCiÁl 350 g – PeČeNÁ VePŘoVÁ ŽeBRA V PikANtNÍ MARiNÁDĚ
s koŘeNoVoU ZeleNiNoU, PeČeNoU BRAMBoRoU Ve slUPCe A kŘeNoVÝM
DiPeM, PeČiVo
165 kč

zpravodajství

Rekonstrukce mostu uzavře příjezd
k nemocnici z ulice Purkyně
MOST – Dlouho avizovaná rekonstrukce mostu u nemocnice
se zrealizuje definitivně v příštím roce. Město akci zařadilo
jako prioritu v investicích v rámci
rozpočtu na rok 2019. S demolicí
stávajícího mostu by se mělo začít na jaře.
Mostečany tak čeká omezení
příjezdu k mostecké nemocnici a to zhruba na dobu jednoho
roku. „Nyní je všechno připravené
a most u nemocnice chceme řešit
promptně, jakmile bude schválen
rozpočet. Rádi bychom ihned poté, na začátku roku, vyhlásili výběrové řízení na realizaci. Chceme být připraveni, abychom mohli začít ihned, jakmile to dovolí
klimatické podmínky. Předpokládám, že když se vše podaří bez
problémů a vysoutěží se, v březnu
by se mohlo začít s pracemi,“ konstatoval primátor Jan Paparega.
Znovu se tak bude využívat příjezdová trasa z ulice Svážná.
K rekonstrukci město přistoupilo vzhledem k technickému stavu mostu, který se nadále zhoršuje. Vybíralo se z několika variant. Možnosti byly od
lokální opravy nosné konstruk-

Kvůli opravě mostu u nemocnice čeká Mostečany zhruba roční dopravní omezení. Bude se jednat o jednu
z nejnáročnějších investic příštího roku.
ce, přes její zevrubnou sanaci, až
po její výměnu. „Co se týče mostu k nemocnici, probírali jsme tři
varianty. Jedna byla menší oprava stávající mostní konstrukce za zhruba 6,5 milionu korun,
což by vyřešilo životnost mostu
na velmi krátkou dobu. Toto řešení jsme zavrhli,“ konstatoval
primátor Jan Paparega. Ze zbylých dvou variant, kdy se jedna
týkala komplexní rekonstruk-

ce stávající mostové části a druhá kompletní výměny konstrukce, nakonec radnice rozhodla,
že u nemocnice vybuduje nový
most. „Zvolili jsme variantu výměny mostní konstrukce. Rozdíl
mezi oběma posledními variantami byl v řádu několika milionů korun. Rozdíl v životnosti ale
třicet let. Životnost mostu by tak
měla být minimálně na 80 let,“
vysvětlil primátor.

Rekonstrukci, kterou v loňském roce zbrzdilo majetkové vypořádání zdejších pozemků, celou uhradí město ze svého
rozpočtu. „V tomto případě není
možná žádná dotace jako například v případě mostu do Rudolic.
Předběžné náklady se předpokládají ve výši 63 milionů korun. Bude se jednat o jednu z nejnáročnějších investic příštího roku,“ doplnil k akci primátor.
(sol)

Silnice kolem jezera se v lednu řidičům neotevře!
MOST – Nově vybudovaná silnice kolem mosteckého jezera se zatím otevírat nebude. Celá akce se pozdrží nejspíš na administrativě.
Řidiči tak v lednu ještě po nové silnici Most – Mariánské Radčice nepojedou.
Radní schválili uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR týkající se stavby okružní křižovatky postavené v rámci výstavby silnice mezi
Mostem a Mariánskými Radčicemi. Protože výstavba komunikace a její předání pravděpodobně přesáhne do příštího roku, bude dodatek prodloužen do
doby majetkoprávního vypořádání stavby, nejdéle však do 30.
června 2019. To znamená jediné,
že řidiči se v lednu 2019 po nové silnici kolem jezera směrem

na Mariánské Radčice a v opačném směru nedostanou. Ačkoliv to před nedávnem avizovalo
ministerstvo financí, které je garantem stavby. „Silnice se v lednu určitě ještě neotevře. Musí nejprve doběhnout kolaudační řízení a dojít k předání komunikací do správy kraje. Tento proces
je poměrně složitý a nejde to tak
rychle, jak by si možná ministerští úředníci představovali. Předpoklad otevření komunikace je nejdříve v prvním kvartálu příštího
roku,“ uvedl mostecký primátor
Jan Paparega.

Jedná se o silnici třetí třídy,
které spadají do správy kraje. Podél nové komunikace vede i nová
cyklostezka dlouhá zhruba osm
kilometrů. Tu zde na straně k jezeru vybudovalo město Most.
V současné době také vznikla nová křižovatka na křížení s komunikací II/256. Jde o výjezd z nové komunikace na stávající silnici vedoucí v jednom směru
do Mariánských Radčic, ve druhém do Braňan. Na křižovatce
se dokončilo také nové vodorovné značení. „Aktuální předpoklad
zprovoznění silnice je na přelomu
prvního a druhého čtvrtletí roku
2019. Zhotovitel dosud provádí
na komunikaci dokončovací práce
(např. dopravní značení), současně i geometrické zaměření stavby

a zajišťuje dokladovou část stavby. Z tohoto důvodu se dokončení
procesu předání a převzetí díla od
zhotovitele předpokládá až začátkem příštího roku. Termín převzetí je dán velikostí celého projektu,
zástupci města budou muset projít obsáhlou dokumentaci ke stavbě a následně bude nutné provést
kolaudaci stavby, přičemž odhad
trvání je zhruba 2 měsíce,“ informoval mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík. Do roku 2021
bude ještě na nové komunikaci
Most – Mariánské Račice prováděna pěstební péče a diagnostika nové mostní konstrukce, a to
již za provozu. Náklady na vybudování komunikace, které hradí stát, se vyšplhají na přibližně
370 milionů korun.
(sol)

Most získal grant na park Střed

Doba přípravy speciálu je cca 20 min.

MOST - Správní rada Nadace Proměny Karla Komárka rozhodla
o přidělení nadační podpory ve výši 25 milionů korun na revitalizaci parku Střed pro město Most. Navíc městu Most nadace poskytne
odbornou podporu ve všech fázích přeměny parku.
Město podalo žádost o nadační podporu do programu Nadace Parky v roce 2016. O podporu pro park bojovalo s celkem
28 městy a projekt musel uspět
v tříkolovém hodnocení nadace. „Chtěli bychom poděkovat
všem mosteckým občanům, kteří projektu věří a podporují nás.
Veliký dík patří také řadě partnerů za pomoc a podporu, která
nás provázela od přípravy žádos-

Z

ti o nadační podporu již v roce
2016 až po letošní před-přípravnou fázi projektu a která byla nezbytná pro získání nadační podpory. Doufáme, že s námi naši podporovatelé vydrží až
do konce a společně s odborníky
z nadace Proměny Karla Komárka vybudujeme park, ve kterém
se bude mosteckým občanům líbit a ve kterém se budeme často
a rádi potkávat,“ poděkoval pri-

mátor města Mostu Jan Paparega lidem, kteří městu pomohli
k získání nadační podpory. Po
podpisu smlouvy bude zahájena
příprava architektonické soutěže. V lednu město plánuje provést finální průzkum, který bude zjišťovat potřeby a přání budoucích uživatelů parku. Zapojí
se také děti a mládež výtvarnou
soutěží. „Za úkol budou mít namalovat ideální dětské hřiště nebo místo pro teenagery, které by
se jim líbilo v parku. To vše pak
bude spolu s podněty, které se
podařilo sesbírat od roku 2016
sloužit jako podklad pro archi-

tektonickou soutěž,“ uvedla dále mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Po vyhodnocení architektonické soutěže a zveřejnění
výsledků bude následovat zpracování projektové dokumentace
a bude vybrán dodavatel stavby.
Dále bude následovat realizace
stavby, tedy stavební a vegetační
úpravy parku. V dalších letech
je pak nezbytná údržba parku
a jeho rozvoj. Veřejnost bude
do projektu průběžně zapojována po celou dobu realizace až po
slavnostní otevření parku. Toho
by se mohli mostečtí obyvatelé
dočkat v roce 2022.
(sol)

vala parametry územního plánu pro potřeby strategické průmyslové zóny Joseph. „Obec
Havraň se zpracováním změny
územního plánu souhlasí s podmínkou, že náklady spojené
s pořízením této změny uhradí
město Most,“ doplnila tisková
mluvčí Alena Sedláčková. Radní vzali informace na vědomí
a schválili úplnou úhradu nákladů, které budou vynaloženy
na pořízení změny č. 1 územního plánu obce Havraň. Ty byly

předběžně vyčísleny na zhruba
50 tisíc Kč.

Rady města Mostu

Nová pravidla pro
zakázky
MOst – Od 7. prosince
vstupují v platnost nová pravidla pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu a pravidla pro zadávání veřejných zakázek podlimitních
a nadlimitních. „Pravidla byla upravena především v souvislosti s podmínkou přijímání nabídek v elektronické formě
prostřednictvím certifikovaného
elektronického nástroje. Ta vy-

plývá ze zákona o veřejných zakázkách. U zakázek malého rozsahu je příjem nabídek v elektronické formě možný, ale nejedná se o povinnost,“ informovala
tisková mluvčí magistrátu Alena Sedláčková.

Změna územního
plánu
MOst – Město navrhuje změnu územního plánu obce Havraň, která by optimalizo-

U kulatého stolu
MOst – Radní se sejdou
v první polovině příštího roku 17. ledna, 7. února, 7. a 28.
března, 11. dubna, 9. a 23. května, 6. června. Zastupitelům
radní doporučili vzít na vědomí termíny zasedání stanovené
primátorem na 21. února, 25.
dubna a 20. června.
(sol)

zpravodajství
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Filmaři se vrátili na místo činu

Připravte se na RAPLA 2 z Ústeckého kraje
ÚSTECKÝ KRAJ – Filmový štáb seriálu Rapl 2 znovu zavítal do Ústeckého kraje. Promítaly se zde
v předpremiéře první dva díly
seriálu Rapl 2 jako poděkování
všem zúčastněným za spolupráci. Ještě předtím mohli přítomní
také diskutovat s protagonisty.
Filmaři při natáčení pokračování divácky oblíbeného seriálu strávili v Ústeckém kraji celkem 45 dní. Předpremiérou
a svou účastí zde poděkovali za
spolupráci zejména složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, městu Ústí nad Labem a dalším zúčastněným. Poslední klapka padla v září a na premiéru se diváci mohou
těšit v lednu 2019.
Beseda s herci a tvůrci populárního seriálu se uskutečnila
tento týden v ústeckém Hraničáři. Veřejnost se mohla setkat
a diskutovat s režisérem Janem
Pachlem, kreativním producentem Josefem Vieweghem a dorazili také představitelé hlavních
rolí – Lucie Žáčková, Lukáš Příkazský, Alexej Pyško. Představitel majora Kuneše Hynek Čermák se besedy z pracovních důvodů bohužel nezúčastnil.
„Ústecký kraj je k filmařům
velmi vstřícný. Jsme moc rádi,
s jakým nadšením se do projektu všichni zapojili a že spolupráce
na takto rozsáhlém projektu by-

Na premiéru druhé řady Rapla, která se odehrává v Ústeckém kraji, se diváci mohou těšit v lednu 2019.
la oboustranně prospěšná. Fakt,
že se filmaři do regionu vrací, aby
takto poděkovali, hovoří za vše,“
řekla Barbora Hyšková z Filmové
kanceláře Ústeckého kraje.
Filmaři v regionu spolupracovali s řadou místních dodavatelů, na krátkodobé pomocné práce využili na 50 místních obyvatel. Ze 700 přihlášených komparsistů pak štáb využil přes
100 místních, kteří odehráli na

3 000 hodin před kamerou. „Filmová kancelář Ústeckého kraje
splnila všechno, co jsme si slíbili na začátku projektu, vlastně to
ještě překonali a bez jejich spolupráce by pokračování seriálu nemohlo vzniknout nebo by určitě
stálo ještě více peněz a úsilí,“ řekl kreativní producent České televize Josef Viewegh.
„Jsem rád, že stále více filmařů
míří do našeho kraje. Pro region

je přítomnost štábu a celé natáčení velkým ekonomickým přínosem a naše filmová kancelář napomáhá tomu, aby byl tento přínos umocněn. Můžeme také náš
region přiblížit i širší veřejnosti.
Velký dík patří hlavně kolegům
z Filmové kanceláře Ústeckého
kraje, kteří s filmaři aktivně spolupracují,“ řekl krajský radní pro
cestovní ruch Zdeněk Matouš.
(sol)

V Josephu se budují nové komunikace
MOST – Město Most dokončuje výstavbu inženýrských sítí a dopravní infrastrukturu v rozvojové zóně Joseph. Nyní se začne s výstavbou další etapy komunikací na volných plochách. Radnice bude
poté zvažovat, zda rozvojové území bude i nadále rozšiřovat pro
další investory.
Komunikaci a inženýrské sítě
k ploše C ve strategické průmyslové zóně Joseph vybuduje firma EKOSTAVBY Louny, která
se s nabídkovou cenou více než
jedenáct a tři čtvrtě milionu korun bez DPH stala vítězem veřejné soutěže. Kromě toho jedná
město s dalšími investory, které
chce do zóny přilákat. „S investory jednáme průběžně. Ještě zde
máme nějakou kapacitu volnou,
není jí ale mnoho. Rádi bychom
ji ale využili a zaplnili. Teprve
poté se začneme zabývat otázkou, zda má smysl – a zda nám

ministerstvo uvolní další území,
nebo nikoliv,“ informoval mostecký primátor Jan Paparega.
Podle vedení města je další rozšiřování zóny nejasnou otázkou.
Souvisí to i s problémem získávání pracovních sil. „Tento fakt
je třeba vyhodnotit. Zatím je stav
takový, že si v zadní části zóny
připravujeme ještě jednu plochu,
která je volná. Tu jsme vysoutěžili, co se týče rozšíření komunikací
a inženýrských sítí,“ doplnil ještě
první muž města.
Město počítá v příštím roce
i s dalšími úpravami v průmys-

lové zóně Joseph. „Budeme financovat dokončení zóny jako
takové. Potřebujeme zde ještě vybudovat retenční nádrž, tak jak
investoři přibývají, jsou i požadavky vyšší. Příprava další plochy vyjde město celkově zhruba na 12 milionů korun,“ informoval dále náměstek primátora
Marek Hrvol.

Kdo podniká v zóně
Joseph?
V průmyslové zóně Joseph
nyní působí celkem 5 investorů: Nemak Czech Republic
s.r.o. (výroba hliníkových komponentů pro automobily), Starcam s.r.o. (výroba hliníkových
komponentů pro automobily),
RAI Most s.r.o (výroba polyure-

tanových výlisků palubních desek), AFSI Europe s.r.o. (výroba palivových a olejových filtrů
strojů Caterpillar), Yankee Candle s.r.o. (výroba vonných svíček
a dalších interiérových prvků).
Ve stadiu výstavby jsou 2 společnosti Feintool Systém Parts
Most s.r.o. (jemné řezání komponentů pro automobilový průmysl), HI-LEX Czech, s.r.o. (výroba dveřních jednotek k ovládání oken v oblasti automotiv).
Další 2 společnosti intenzivně pracují na projektové přípravě a získání stavebního povolení AccuMetal s.r.o. (výroba nosičů akumulátorových článků
a dalších výrobků z oceli), Blanco Czechia, s.r.o. (výroba kuchyňských dřezů z kompozitních materiálů).
(sol)

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Střední škola technická, Most,
příspěvková organizace, je projektovým partnerem v projektu Interreg V A/2014-2020, s názvem „Zlepšení bezpečnosti
v sasko – českém příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností“, č. projektu 100 253 277.
Lídrem projektu je Policejní ředitelství v Zwickau, dalšími partnery jsou Policejní ředitelství
v Ústí nad Labem, v Chemnitzu a v Karlových Varech. Cílem
projektu je zvýšení bezpečnosti a zlepšení pocitu bezpečí obyvatelstva v sasko-českém příhraničí.
Lídr projektu zabezpečoval
organizaci jazykového vzdělávání pro českou i saskou policii.
Účastníci jazykových kurzů se na
Střední škole technické v Mostě

učili česky a německy po dobu dvou let.
V listopadu 2018 absolvovali tito účastníci závěrečnou zkoušku na úrovni A2 a B1
a získali mezinárodní
certifikát s evropskou
platností.
Získané
jazykové dovednosti umožní mnohem efektivnější a kvalitnější práci saské i české policie na obou stranách
hranice. Podpoří policii v novém nápadu realizovat
v praxi společné policejní hlídky v sasko-českém příhraničí
v rámci zvyšování bezpečnosti
jeho obyvatel pomocí koordinované práce s veřejností.

Projekt je financován z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020,
který umožňuje realizaci a finan-

cování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí a je
řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství.
(P.I.)

S tátou ani za nic
Heleniny rodiče se rozvedli,
když jí bylo deset let. Byla ráda.
Tátu nenáviděla. Když se opil, býval oplzlý a chodíval za ní do jejího
pokoje. Nesahal na ni, ale do noci jí vyprávěl své představy, ze kterých mívala často zlé sny. Někdy
únavou usnula ještě během jeho
povídání. To nesnášel a vždy odešel a vedle v ložnici zbil matku. Snažila se proto neusnout
a poslouchat, dokud
se táta neunavil sám.
Mámu bil často. Věděla to, i když si máma nikdy nestěžovala
a ona to nikdy přímo
neviděla. Ale když táta odešel v noci z jejího pokoje, slýchala mámu brečet. Ráno pak měla roztržený ret, modřiny na
rukách nebo v obličeji. Po rozvodu
se s matkou odstěhovaly do pronajatého malého bytu. Najednou měly klid. Mohly klidně spát bez obav,
kdy se rozrazí dveře a opilý otec se
vrátí domů. Tenkrát byla Helena na chvíli šťastná. Řekla si, že už
nikdy nechce tátu vidět. Občas se
v noci probudila hrůzou ze zlého
snu a zaposlouchala se, jestli neuslyší vedle z místnosti matčin pláč.
Někdy se v noci probudila zmatená a s úlekem hledala očima otce po tmavém pokoji. Bála se, že jí
povídal a ona usnula. Trvalo jí pak
dlouho, než se uklidnila a než jí
došlo, že táta na ně už nemůže. Její štěstí ale netrvalo dlouho. Jednoho dne táta zazvonil u dveří. Přišel si pro ni. Při rozvodu soudci
navykládal, jak svou dceru miluje
a chce se o ni dál starat. Soudce zajímalo, jestli Heleně nějak ubližuje.
To Helenina matka nemohla potvrdit, a tak soud určil, že má Helena k otci pravidelně chodit. Měla u něj dokonce trávit víkendy.
To zjištění bylo pro Helenu strašné. Měla spát s otcem v jednom bytě a měla tam s ním být sama. Ta
nejhorší noční můra se měla stát
skutečností. Odmítla s otcem odejít a máma ji nenutila. Otec se rozzuřil. Křičel na ně, když máma zavřela dveře, kopal do nich a bušil
pěstí. Nakonec odešel. Na chvíli byl klid, Helena myslela, že už
mají vyhráno. Pak jí matka oznámila, že byla znovu u soudu a ten
jí nařídil, že Helena k otci musí.
Večer si pro ni táta přijde a bude
u něj do neděle. Odpoledne, dřív
než přišla matka z práce, si Helena sbalila nejnutnější věci, napsala na stůl vzkaz a odešla. Rozhodla se, že víkend někde přečká a vrátí se domů v neděli. Nikdo a nic ji
nedonutí, aby byla během víkendu
s tátou. Měla v kasičce našetřeno
trochu peněz. Stačilo jí to na autobus do města, kde bydlela babička.
Často tam trávila prázdniny a měla tam přátele. Babička už nežila,
ale Helena si pomyslela, že tam bude v bezpečí. Tam to zná a nikdo ji
tam nebude hledat, když už je babička mrtvá. Věděla také, kde bude
spát. Babička měla zahradu v zahrádkářské kolonii s malou chatkou. Zahradu po babiččině smrti
zdědil její strýc, matčin bratr. Věděla, že strýce zahrada nezajímá
a že se ji chystá prodat. Určitě tam
nechodí a zvlášť ne v zimě. Náhradní klíč od zámku zahradního
domku byly schované pod kamenem ve skalce. Helena dobře věděla kde. V zahradním domu přečká
noci. Přes den se potká s kamarády. Něco k jídlu si koupí v marketu.
V domku byla i kamínka, může si
rozdělat oheň, aby jí bylo teplo. Jen
voda na zahradě v zimě nebyla, ale
to se rozhodla vydržet. Umyje se až
v neděli doma. Do zahrádkářské
kolonie se dostala až pozdě večer.
Už byla dávno tma. Na cestu si svítila malou baterkou, kterou si ne-
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soudnička
zapomněla vzít s sebou. Nevěděla,
že matka zalarmovala policii. Nevěděla, že ji hledají. Netušila, že si
pro ni večer otec přišel, a když slyšel, že před ním utekla z domova,
neovládl se a matku zbil. Nevěděla, že matka skončila v nemocnici
a táta ve vazbě. Myslela si, že je v bezpečí
a táta dá mámě pokoj,
když ji nenajde doma.
Policie hledala desetiletou Helenu po městě, kde s matkou žily. Matku nenapadlo,
že by mohla odjet do
města, kde dřív bydlela její babička. Na
zahradu, kam Helena
jako malé dítě s babičkou chodila, si ani
nevzpomněla. Sto kilometrů od domova, v kolonii na
periferii města, nikdo zatoulané
dítě nehledal. Cestou po setmělé kolonii se Helena trochu bála.
Pořádně mrzlo. Byla jí zima. Mráz
jí zalézal do rukavic i pod bundu. Stromy a keře ve světle baterky vypadaly jako příšery. Za každým plůtkem číhalo nebezpečí.
Konečně se dostala k zahradě své
babičky. Tady to dobře znala i po
tmě. Přelezla nízký plot a pod kamenem ve skalce našla klíč. Odemkla si zahradní domek. S úlevou
za sebou zavřela dveře. Byla v bezpečí. V domku bylo vlhko a zima.
Postavila baterku na stůl a rozhlídla se po dřevě. Uměla v kamnech zatopit, babička ji to naučila. Oheň se rozhořel a od kamen se
začalo šířit příjemné teplo. Usadila
se v křesle u kamen, kde vždy odpočívala babička a začaly se jí klížit
oči. Už jí bylo teplo, tak si svlékla
bundu a jen se s ní přikryla a usnula. Nevšimla si proto obličeje, který se mihl v okně. Někdo nahlédl
dovnitř. Pak stiskl kliku. Dveře se
otevřely. To už byla Helena vzhůru. Do chaloupky se nahrnuli dva
chlapi. Smrděli, byli celí špinaví,
ukoptění a opilí. Zavřeli za sebou.
Vyskočila a chtěla se kolem nich
protáhnout ven. Smáli se, když ji
zatáhli zpět. Povykovali, že si to
v chaloupce pěkně zařídila, že tam
má teplo a určitě i jídlo. Zůstanou
tam s ní, nemusí se bát, nic jí neudělají. Usadili ji na židli a sami se
roztáhli mezi ní a dveřmi. Nemohla utéct. Měla strach. Prohledali jí
batoh a vyndali housky a sýry, které si cestou koupila. Jedli a zapíjeli jídlo krabicovým vínem. Když se
jeden z nich vyhrabal ven, aby počůral roh domku a druhý se vyhříval u kamen s přivřenými víčky,
vyskočila a vyběhla do tmy. Měla
strašný strach. Nevzala si s sebou
nic. Utíkala tak, jak byla. Přelezla
plot a běžela tmavou uličkou mezi zahradami. Ohlédla se. Nikdo
za ní neběžel. Slyšela opilecké pokřikování, které se ale vzdalovalo. Oddychla si. Snad jim uteče. Ve
tmě musela zpomalit, protože neviděla na krok. Najednou z jednoho plotu seskočila kočka. Helena
se lekla, udělal krok vedle a šlápla do díry, kterou tu měli zahrádkáři připravenou na odpad ze zahrad. Bolest jí vystřelila z nohy až
do žaludku. Nevěděla, že si zlomila nohu. Jen pochopila, že se už nepostaví a sama se z ne příliš hluboké jámy nedostane. Schoulila se do
klubíčka a zůstala ležet. Teď v noci nemůže nic dělat. Kdyby křičela, tak ji ti dva chlapi najdou. Počká
do rána a pak bude volat o pomoc.
Třásla se zimou. Zmodralými rty si
dýchala na prsty. Pomalu se jí přivírala víčka. Tak ji mrtvou, zmrzlou našel až po několika dnech jeden zahrádkář, když šel dosypat na
svou zahradu ptákům zrní do krmítka.
(pur)
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Volejbalisté usilují o klubovnu

Vánoční koncert v kostele
LITVÍNOV - V kostele sv. Michaela archanděla v Litvínově se 16. prosince od 17 hodin představí netradiční duo JINDŘICH MACEK
(loutna) a JITKA BAŠKOVÁ (akordeon) s vánočním programem
zpestřeným virtuózními sólovými čísly. Pořádá Kruh přátel hudby
ZUŠ Litvínov. Vstupné: 90, 100 Kč.
(nov)

Mostecký autodrom naděluje
VÁNOČNÍ VOUCHERY
MOST – Mostecký autodrom připravil stejně jako každý rok „ježíškovské“ dárkové poukazy. Poukazy můžete pořídit na jednotlivé
kurzy bezpečné jízdy, školení s odpočtem trestných bodů, kurzy
sportovní jízdy na velkém závodním okruhu, na jízdu vlastním vozem nebo motocyklem po velkém závodním okruhu.
„Nabízíme také uni poukaz na
kurzy. Jeho výhodou je možnost
výběru. Obdarovaný tak může
zvolit aktivitu, která mu přímo vyhovuje, nebo kterou vyhodnotí jako pro něj v tu chvíli nejužitečnější.
Dále lze pořídit i voucher za 1 000
korun. Ten není omezený na urči-

tou službu, produkt či aktivitu. Jeho majitel si vybere cokoli v dané
hodnotě, nebo si může zvolit dražší alternativu. V tom případě cenu
doplatí,“ říká obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.
Upozornila na dva nové kurzy bezpečné jízdy, jež lze rovněž pořídit jako vánoční dárek

a podle dosavadních ohlasů řidiče zaujaly. Prvním z nich je kurz
FOR LIFE. „Ukázalo se, že mnoho řidičů má obavy, zda by dokázali účinně poskytnout první pomoc zraněným při dopravní nehodě. Dalším neuralgickým bodem
je jízda po našich dálnicích. Vzali jsme proto tyto podněty
v potaz při vytváření obsahu tohoto kurzu,“ vysvětlil hlavní instruktor
autodromu Marek Kohoutek. Druhou novinkou je kurz FOR TEEN
pro mladé začínající řidiče. Tento poukaz lze pořídit za zvýhodněnou cenu.
„Projekt vychází ze skutečnosti, že
nezkušení řidiči nemají po absolvování základního výcviku v autoškole a získání řidičského oprávnění dostatek zkušeností, zručnosti a bohužel často ani znalostí k řešení jak rutinních, tak i složitějších
dopravních situací. Zaměřujeme
se proto také na psychologické aspekty zvládání krizových situací,“
upřesnil Kohoutek.
(nov)

RODINNÝ SILVESTR
LITVÍNOV – Přijďte oslavit 31. 12. od 17 hodin Silvestra na náměstí
Míru.
Moderuje Aleš Lehký, účinkuje Divadlo Kvelb. Od 18 hodin hodin rozzáří Voightovy sady ohňostroj s hudbou.

Vánoční taneční zábava
LITVÍNOV – Litvínovská Citadela zve milovníky tance a příjemné
hudby na Vánoční taneční zábavu s manželi Hvozdovými.
Manželé Hvozdovi zahrají ve středu 26. prosince od 17 hodin
k tanci i poslechu. Akce se koná na společenském sále Citadely.
Všichni jste srdečně zváni, s sebou dobrou náladu a chuť tančit!
Vstupné 50 Kč.
(nov)

LITVÍNOV Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov usiluje o dotaci
na II. etapu rekonstrukce volejbalových kurtů. V rámci ní by na kurtech měla být postavena moderní
klubovna oddílu.
První etapa rekonstrukce kurtů proběhla už v roce 2015. Kurty
dostaly nové povrchy, odvodnění,
závlahu i oplocení. Další etapa se
bude věnovat klubovně. O dotačním titulu a žádosti volejbalového
oddílu jednali i litvínovští radní.
„Radní doporučují zastupitelům
vzít na vědomí informaci o vyhlášeném dotačním titulu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a informaci o podání žádosti
o dotaci, kterou podal Volejbalový
klub Chemopetrol Litvínov. Před-

pokládané spolufinancování minimálně 30 % z celkových nákladů,“
uvedla starostka Kamila Bláhová.
Žádost o dotaci podal volejbalový klub už v říjnu. „Naše klubovna je v katastrofálním stavu.
Je těžké pořádat turnaje, když soupeřům nemůžeme nabídnout ani
šatnu, kde by se mohli převléknout
a osprchovat. Ve špatném stavu je
také skladiště sportovního náčiní.
Nová klubovna by měla být moderní a prostorná. V projektu jsou
prosklené tribuny, šatny pro domácí i hosty, sociální zařízení, sprchy,
společenský prostor, skladiště,“ popsal předseda volejbalového klubu Miroslav Mikolášek. „Rekonstrukcí se dosáhne plného a bezpečného využití kurtů pro široké
spektrum sportovních klubů v Litvínově a okolí. Rovněž bude možné pořádat turnaje mládeže na
krajské a republikové úrovni a naplno využít možnosti zrekonstruovaných hřišť. Předpokládané náklady jsou zhruba 16 mil. Kč, z toho maximální výše dotace cca 11
mil. Kč a minimální spoluúčast žadatele 5 mil. Kč. Volejbalový klub
žádá o zajištění spoluúčasti z prostředků města v plném rozsahu,“
doplnila starostka.
Volejbalový klub v Litvínově má dlouholetou tradici. Poda-

Nová klubovna by měla být moderní a prostorná. V projektu jsou
prosklené tribuny, šatny pro domácí i hosty, sociální zařízení, sprchy,
společenský prostor, skladiště.
řilo se mu odchovat řadu výborných hráčů, kteří město reprezentují na celostátní úrovni. Bývalí
hráči z Litvínova hrají za národní mužstvo, objevují se v extralize.
V barevném minivolejbalu jsou
děti z Litvínova stále na předních
místech tabulky. Volejbalový klub
sdružuje asi 80 dětí a mladých li-

dí. „Soustředíme se především na
práci s mládeží. Veškeré naše aktivity jsou směřovány na sportovní aktivity dětí,“ uzavřel předseda
klubu s tím, že rekonstrukcí volejbalové klubovny by Litvínov získal další plně funkční moderní
sportoviště.
(pur)

Putovní pohár Educhemu zůstal v Meziboří
MEZIbOŘÍ – Střední škola Educhem připravila pro žáky základních
škol soutěž Leonardo z Educhemu. Putovní pohár zůstal v Meziboří.
Získaly ho děti z mezibořské základní školy.
Děti ze základních škol z Litvínovska i Mostu se do soutěže pustily se vší zodpovědností. Prokázaly, že jim není cizí chemie, ale
ani informační technologie nebo
automatizace. Kromě toho muselo každé družstvo splnit úkoly ještě z matematiky, anglického a českého jazyka. Vítězná družstva získala hodnotné ceny a nejlepší družstvo putovní pohár. První
byla mezibořská základní škola,
druhé místo patřilo 11.ZŠ z Mostu a třetí 14. ZŠ z Mostu. „Pracujeme už s dětmi ze základních

škol. Na naší střední škole nabízíme obor aplikované chemie i informační technologie. Uvědomujeme si, že jsou to pro děti zdánlivě těžké obory, které navíc mají na naší škole jen krátce. Děti ale
svými znalostmi dokazují, že právě chemie a informační technologie jsou obory, o které mají zájem. Navíc mají v našem regionu
velkou budoucnost díky Unipetrolu. Absolventi oboru Aplikovaná
chemie mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole přímo v areálu
chemické firmy. Nadace UNIPE-

TROL také nadané středoškoláky
podporuje. Ať už jsou to stipendijní
programy, odborná praxe přímo ve
firmě nebo vybavení školních učeben,“ říká ředitelka Střední školy
Educhem Helena Kripnerová.
Obor Aplikovaná chemie se
na Střední škole Educhem vyučuje třetím rokem a studenti už
prokázali, že jim chemie jde. „Naši žáci se účastnili v Univerzitním
centru VŠCHT Praha – Unipetrol v Litvínově Studentské vědecké
konference pro studenty středních
škol. Jan Veselý ze třetího ročníku
oboru Aplikované chemie se umístil na překrásném třetím místě. Jeho prezentace se týkala výzkumně-vědecké práce na téma ‚Vliv pří-

davku modifikátoru na viskoelastické vlastnosti asfaltového pojiva‘.
Úspěšně reprezentovali i studenti Matěj Zeleník a Martin Chabr
z druhého ročníku oboru Aplikované chemie. Jejich prezentace na
téma ‚Stanovení obsahu vody a popela v uhlí‘ získala čestné uznání.
Jsem na ně pyšná. Jejich úspěch je
pro nás všechny důkazem, že svou
práci děláme dobře a že dětem,
které k nám přichází se zájmem
o chemii, dokážeme vytvořit takové zázemí a dát takovou podporu, že od nás po čtyřech letech mohou odcházet na vysoké školy, být
úspěšní v oboru, který si vybraly,“
chválí své studenty Helena Kripnerová.
(pur)

Nadace Unipetrol odměnila studenty „vědce“
LITVÍNOV - Již počtvrté se v Univerzitním centru VŠCHT PrahaUnipetrol, ve výrobním areálu
Unipetrolu v Litvínově, uskutečnila Studentská vědecká
konference. Celkem 42 talentovaných studentů z 15 středních
a vysokých škol z celé republiky
prezentovalo nejlepší vědecké a výzkumné práce v oblasti
technických a přírodovědných
oborů s důrazem na chemii.
„Jedná se o prestižní akci, na
kterou přijíždějí studenti nejenom z Ústeckého kraje, ale z celé České republiky,“ uvedl profesor Zdeněk Bělohlav, prorektor VŠCHT Praha. „Jsme rá-

di, že v konkurenci především
prestižních pražských středních
škol obstáli i studenti z Ústeckého kraje,“ dodal. Mezi nejzajímavější práce patřila Transplantace jater Evy Bažantové, studentky Gymnázia T.G.M. Litvínov. Studentka za ni získala 3.
místo za komplexnost, protože
v ní využila znalosti z fyziologie,
biochemie i techniky a po svém
sestrojila transplantát jater. Student Vincent Stuchlý z Gymnázia J. Jungmanna z Litoměřic zase teoreticky i prakticky zpracoval téma acidobazických titrací
pro stanovení koncentrací kyselin a zásad.
(nov)

Autory nejlepších prací odměnila Nadace Unipetrol finančními dary
v celkové částce 93 tisíc korun.

Všem našim zaměstnancům
přejeme šťastné a veselé
vánoce a vše nejlepší
do nového roku

2019
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Litvínovský psí útulek slaví výročí
LITVÍNOV – Jubilejního pětitisícího pětistého psa vydali minulý týden v litvínovském psím
útulku. Jmenoval se Lex a měl
velké štěstí. Zatoulal se a jeho
majitelé ho zoufale hledali. Díky
litvínovskému psímu útulku se
dostal zpět domů. Ne vždy má
ale psí příběh šťastný konec.

Jubilant z Horního
Jiřetína
Lexe chytili pracovníci psího útulku v Horním Jiřetíně. „Je to krásný dobře stavěný
bernský salašnický pes. Bylo vidět, že o něj někdo s láskou pečuje. Hledali jsme majitele pomocí čipu. V naší databázi Lex
nebyl, ale jeho čip se dal dohledat v celorepublikových databázích. Než jsme se dopátrali majitele, ozval se sám. Někdy
se u nás psi ani neohřejí, jindy
tu zůstávají celé roky a nemají
šanci na nový domov,“ říká Štefan Horský.
Nejsmutnější jsou případy
psů, které si lidé pořídí a záhy
nechtějí. Vyhodí je a na cestu
jim ještě ublíží. „Do útulku se
pak dostává vystresované zvíře, které se bojí lidí. Někdy jsou
psi zbití, jindy je majitel uváže
u stromu. Přijdou k nám vyhladovělí k smrti a promrzlí. S každým psem, který se k nám dostane, pracujeme. Snažíme
se dostat ho do dobré kondice, aby našel nový domov,“ říká o krutosti lidí vedoucí útulku. S umisťováním opuštěných
psů do nových rodin má míst-

Fotografie psů, které lidé získali právě z litvínovského útulku, mohou zasílat přímo na info@krusne-hory.org
nebo doručit Štefanu Horskému.
ní útulek velké úspěchy. Jen letos ubytovali 135 psů. „Každý pes, který projde útulkem, se
stává mým parťákem. Každého
si pamatuji. Snažíme se, abychom o psech, které vydáme,
nějakou dobu měli informace.
Snažíme se být s lidmi v kontaktu, kdyby potřebovali pomoc, a tak trochu i dohlížíme,
že se mají naši psi dobře. Většinou najdou milující lidi, kteří jim vynahrazují všechno to
trápení. Jen někdy se to nepovede. V krajním případě se takový
pes vrací a hledání začíná nanovo,“ říká Štefan Horský.

Útulku pomůže pexeso
Pomoc psímu útulku může
každý. Stačí přinést konzervu,
piškoty nebo třeba starou deku.
„Často si lidé myslí, že nám pomůžou, když přijdou pejsky vyvenčit. To ale neděláme. Naši psi
mají za sebou často stresové situace a nevíme, jak by reagovali na
cizí lidi v případě, že by se venku na procházce dostali do stresu. Práce s opuštěnými psy je proces. Krátkodobé kontakty nejsou
ku prospěchu,“ vysvětlil Štefan
Horský. Nejlepší pomoc je darovat peníze přímo na Konto Punťa (na konto poputují také peníze

z pokladničky v informačním turistickém centru na zámku Valdštejnů). Za peníze se pak nakoupí, co je potřeba. Příští rok plánuje Destinační agentura Krušné
hory, která informační centrum
v Litvínově provozuje, užší spolupráci s litvínovským psím útulkem. „Sídlíme v Litvínově, a tak
chceme pomoci místnímu útulku. V příštím roce vydáme pexeso s obrázky psů, kteří prošli útulkem. Pexeso bude možné koupit
v i-centru za symbolickou cenu.
Výtěžek poputuje na Konto Punťa,“ uvedla ředitelka agentury
Eva Maříková.
(pur)

Litvínovští hokejisté obdarovali opuštěné psy
LITVÍNOV – Také letos přispěli
hráči HC Verva Litvínov litvínovskému psímu útulku. Výše
příspěvku záleží jen na tom, jak
se hokejistům v sezóně daří. Do
Konta našeho srdce totiž hráči
přispívají za každý získaný kanadský bod.
Letos dostal litvínovský psí
útulek od hokejistů krmivo značky Platinum Natural v hodnotě
10 000 Kč. Firma Platinum Natural Česká republika darovala navíc ještě další krmivo ve stejné
hodnotě. Vloni dostal psí útulek
od hokejistů konzervy a dřevěný
stůl a lavice na dvůr útulku. „Jsem
rád, že na nás hokejisté nezapomínají. I my jsme s nimi duší na každém zápase. Vždyť s každým kanadským bodem, který hráči získají, se navyšuje stav konta, a to nás
samozřejmě těší. Za pomoc a podporu HC Verva Litvínov velmi děkujeme,“ říká vedoucí útulku Šte-

Příjemné prožití
vánočních svátků
Litvínovský psí útulek pravidelně obdarovávají litvínovští hokejisté.
fan Horský, který si krmivo od
hokejistů převzal. Za spoluhráče
z kabiny krmivopředali Jakub Petružálek s Jakubem Suchánkem.
„Jakub Petružálek je náš dobrý pa-

tron. Na jeho pomoc se spoléháme
už pátým rokem. Pomáhal nám,
i když nehrál v Litvínově. Nezapomíná na nás a naše psy, a my
si toho vážíme,“ poděkoval Šte-

fan Horský. Ten uvítá každou pomoc pro opuštěné psy. Nejvíce
psí konzervy, piškoty a staré deky,
které psům zpříjemní zimní období.
(pur)

Kraj podpoří Women For Women a začínající podnikatele
ÚSTECKÝ KRAJ - Krajští zastupitelé se rozhodli už v roce 2017
nepřipojit k projektu potravinové a materiální pomoci vyhlášeném ministerstvem práce
a sociálních věcí. Projekt měl
uhradit obědy ve školách dětem
z rodin, které pobírají dávky
hmotné nouze.
„Projekt vyhlášený ministerstvem není dlouhodobým systémovým řešením problémů nejchudších dětí se stravováním.
Pro nás je navíc v tuto chvíli nepřijatelná cílová skupina programu vyhlášeného ministerstvem,
tedy pouze děti, jejichž rodiče
pobírají dávku v hmotné nouzi,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Klika, proč kraj hledal jiný způsob, jak dětem obědy zaplatit. Našel ho v podpoře
společnosti Women For Wo-

Ústecký kraj zajistí obědy dětem prostřednictvím nadace Women For Women.
men, která obědy do škol hradí dětem z neúplných rodin, jejichž rodiče si nemohou dovolit
obědy dětem pořídit často i navzdory tomu, že pracují. Společnost Ústecký kraj podpoří částkou 900 tisíc korun.

Ústecký kraj podpoří také začínající podnikatele, pro
které vyhlásil dotační program. V rozpočtu na rok 2019
je stejně jako v roce 2018 vyčleněno 8 miliónů korun. Přijato bylo 117 žádostí, podpo-

řeno 45. V podpořených žádostech byl zohledněn vznik
22 nových pracovních míst
v přepočtu na celé úvazky.
V počtu nejsou zahrnuti samotní žadatelé.
(pur)
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Předsedou Svazku obcí Krušných hor
zůstává David Kádner

Děkujeme vám
za dobrou spolupráci
a přejeme vám
šťastný a úspěšný
nový rok 2019.

LITVÍNOV – Starostové SORKH
volili předsedu a místopředsedu na další čtyři roky. Své posty
obhájili předseda David Kádner
i místopředsedkyně Kamila bláhová. Oba do funkce zvolili starostové jednomyslně.
První schůze Svazku obcí
v regionu Krušných hor v novém volebním období se konala na pozvání starostky Litvínova Kamily Bláhové v zámku Valdštejnů. Starostové obcí poděkovali za práci bývalé
místostarostce Louky u Litvínova Milaně Štveráčkové, která
skončila ve funkci. Jako starostka Louky u Litvínova stála u založení svazku. „Byla jsem u všeho, co se ve svazku po celé ty roky dělo. Ze zakládajících starostů už jsem tu byla jen já a Petr
Červenka,“ konstatovala Milana Štveráčková. Starostové dále volili tříčlenný Kontrolní výbor ve složení Pavel Veselý, starosta Českého Jiřetína, Zděnka Němečková, starostka Klínů
a předseda výboru Roman Dub,
starosta Louky u Litvínova.

Na závěr jednání pozvala starostka Litvínova Kamila Bláhová kolegy na prohlídku nových expozic na zámku
Valdštejnů.
Kamila Bláhová informovala
o třetí schůzce pracovní skupiny k vymezení trasy ropovodu
Družba v úseku DV5 Litvínov
– hranice ČR/SRN. Svazek jako
člen pracovní skupiny se přiklonil k trase, jak ji navrhlo MERO ČR v pracovním názvu Zelená, šetrné k území Litvínova,
Klínů i Horního Jiřetína. Souhlasné stanovisko svazku obcí
je podmíněno souhlasem zastupitelstev všech dotčených obcí.
Dalším bodem jednání byla
informace o projektu Poznávejte Krušné hory. Z dotace z Fondu Ústeckého kraje svazek obnovil značení Krušnohorského autookruhu a připravil sérii výletů do Krušných hor pro
základní školy v Ústeckém kra-

ji. Projekt podpořily také společnosti Unipetrol, Severočeské
doly a Celio.
Starosta Hory Svaté Kateřiny Jindřich Zetek hovořil o neutěšeném stavu základní školy
v horské obci. „Budovy jsou ve
velmi špatném technickém stavu. Pokud chceme základní školu ve městě zachovat, musíme se
bavit nejen o financování provozu, ale hlavně o investicích do rekonstrukce objektů školy,“ uvedl.
Starostové se shodli, že je nezbytné iniciovat změny ve financování škol zřízených obcemi na tzv. výjimku. Škola v Hoře Svaté Kateřiny je vzhledem
ke špatnému stavu objektů prioritou, protože základní a mateřská škola je nezbytná také

pro další rozvoj Brandova a Nové Vsi v Horách.
Starostové jednali také o společném podávání žádostí o dotace na odpadové hospodářství.
Původně byly ve hře podzemní
kontejnery, od kterých ale zejména horské obce odstoupily. „Ve skalnatém terénu Krušných hor je velmi obtížné dostat kontejnery pod zem. Navíc,
v případě kruté zimy by podzemní kontejnery zapadaly sněhem a mráz by znemožnil jejich
vyprazdňování,“
konstatoval
David Kádner. Obce proto budou žádat o dotace individuálně
podle svých potřeb. Český Jiřetín upřednostňuje sběrný dvůr,
Hora Svaté Kateřiny nádoby na
komunální odpad.
(pur)

Litvínov hodlá investovat přes dvě stě milionů
LITVÍNOV – V příštím roce plánuje Litvínov velkorysé investice ve
výši 236 miliónů korun. Pro řadu projektů počítá město s dotacemi.
Příští rok by mělo být dokončeno vzdělávací centrum Lesánek v areálu mateřské školy a školní dílny v objektu Sportovní soukromé základní školy
v Litvínově. Na obě akce získalo město dotaci. Modernizovat
by se měla strojovna zimního
stadionu. Do oprav komunikací,
které začnou v příštím roce, chce
město investovat 38 miliónů korun. Týká se to například stavební úpravy okrsku ulic Vančurova, Seifertova a Dvořákova. Dalších více než 62 miliónů korun
zaplatí město za komunikace, na

Z

LITVÍNOV - Městská knihovna Litvínov připravila na 20. prosince od
13 hodin posezení u svařáku a cukroví.
Chybět nebudou stánky s řemeslnými výrobky čtenářů, malá burza knih, tvořivá dílna (výroba kouliček, zdobení látkových dárkovýchsáčků, vánoční i novoroční přání).
(nov)

bude proto oblíbený areál opravovat na vlastní náklady, které
by v první fázi neměly překročit
8,5 miliónů korun. „Zatím nevíme, kde začneme a čeho všeho se
opravy budou týkat. Musíme počkat, v jakém stavu budou cesty
po této zimě. S pracemi začneme
v jarních měsících. Chceme Nové Záluží řešit. Uvědomujeme si,
že je to velmi navštěvované místo a že není možné ponechávat
jeho část dlouhodobě zavřenou,“
uvedla starostka města Kamila Bláhová. Zvlášť se budou řešit poškozené povrchy stezek
a zvlášť nestabilní hráz. Na tu by
město mohlo získat dotaci.
(pur)

e Zastupitelstva Ústeckého kraje

Foldyna rezignoval

Vánoční jarmark v knihovně

kterých začaly práce letos a dokončeny budou až v příštím roce. Město chce také dodělat silnice a chodníky v ulici U Zámeckého parku. I tam už práce začaly. Zásadní rekonstrukcí
projde parkoviště za Hotelákem,
kde by mělo vzniknout i obratiště aut. Investovat chce město
do komunikace v ulicích Gorkého a Ke Střelnici a do nového dopravního řešení křižovatky
ulic Podkrušnohorská a K Loučkám se zálivem pro MHD směr
Koldům. Veřejné osvětlení by se
mělo rozšiřovat v ulicích Šafaří-

kova, Vilová a kolem cyklostezky mezi parkovištěm ulic Žižkova a Smetanova. V plánu jsou
také stavební úpravy zchátralé cyklostezky mezi Litvínovem
a chemičkou a nová mobilní služebna městské policie. Prostředky jsou vyčleněny na projektové dokumentace nejvýznamnějších plánovaných staveb - plaveckého bazénu, mostu na PKH
a smuteční síně. Počítá se také
s výkupem pozemků pro stavbu
dopravního terminálu.
Příští rok město investuje do
oprav cyklostezek v areálu Nové Záluží. Část je už v tak špatném stavu, že jsou cesty uzavřené. Město neuspělo s reklamací,

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna
k 31. 12. rezignoval na svou
funkci a vzdal se tak i místa člena rady. Nově se náměstkem hejtmana od 1. ledna 2019
stává současný radní pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu Zdeněk Matouš.
Na volné místo v radě byl zvolen Miroslav Andrt, který se
nové uvolněné funkce ujme také k 1. lednu. Jaroslav Foldyna
zůstává zastupitelem. Miroslav
Andrt se současně vzdal funkce předsedy Výboru pro životní
prostředí, zemědělství a rozvoj
venkova. Na jeho místo zvolili zastupitelé Jaroslava Foldynu. Funkci bude vykonávat jako neuvolněný.

Milióny od Vršanské
uhelné
Společnost Vršanská uhelná
věnovala v letošním roce Ústeckému kraji finanční dar ve
výši 3,5 miliónů korun. Zastupitelé z částky podpoří Hornickou nemocnici s poliklinikou
v Bílině jedním miliónem korun na nákup echokardiografu. Pět set tisíc korun na opravu střechy dostalo Podkrušnohorské technické muzeum.
Statutární město Most získalo
250 tisíc korun na projekt Dílny 2018/2019. Oblastní muzeum Most už dříve dostalo 300
tisíc korun na projekt Nová expozice přírody, Gymnázium T.
G. Masaryka Litvínov 500 tisíc
korun na nové arboretum. Mo-

stecký hospic dostal 200 tisíc
korun na činnost, Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov
100 tisíc korun na činnost
v prvním pololetí 2019, po
sto tisících dostaly BC ARMEX Děčín, TJ Slovan Varnsdorf a Hokejbalový club Most.
Spolek GreenRunner.cz získal
200 tisíc korun na vybudování lesní stezky na vrchol Resslu
a Destinační agentura Krušné
hory sto padesát tisíc korun na
novou aplikaci Krušné hory.

Dobrovolní hasiči
mohou žádat o dotace
Zastupitelé schválili vyhlášení dotačního programu na
podporu nové techniky, stavby
požárních zbrojnic, dobrovolné

hasiče a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
v oblasti požární ochrany, obyvatelstva a ostatních složek IZS.
V rozpočtu je vyčleněno 17 miliónů korun. Hasiči mohou žádat od 1. do 22. února 2019.
„Problémem v akceschopnosti
jednotek SDH obcí zůstává i nadále špatný stav mobilní techniky. Stávající zásahová výjezdová
hasičská technika na obcích je
v mnoha případech i více jak 20
let stará. Ke zlepšení této situace nepřispívá v posledních letech
stagnace výše státní neinvestiční
dotace. O to důležitější roli hrají dotace a dary, které obcím poskytuje Ústecký kraj,“ konstatoval náměstek hejtmana Martin
Klika.
(pur)

zpravodajství
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Co se děje na jezeře Most?
MOSTECKO - V úterý 11. prosince přijeli do střediska Kohinoor,
státního podniku Palivový kombinát Ústí, zástupci obcí ležících
v sousedství jezera Most.
Starosta Mariánských Radčic
Jaroslav Sikora s místostarostkou Martinou Kováčovou a starosta Louky u Litvínova Roman
Dub diskutovali s vedoucím střediska Kohinoor Miroslavem Seidlem o postupu prací při rekultivaci jezera Most.
Předmětem diskusí byly také
revitalizační projekty, mezi které
patří obnovení komunikace Most
– Mariánské Radčice, oddychová
zóna s plážemi v jižní části jezera
Most, vybudování mol a ekomol,
výstavba komunikací a napojení
inženýrských sítí, které realizuje
statutární město Most ve spolupráci s ministerstvem financí.
V letošním roce byla také zahájena výstavba biotechnologického systému pro čištění důlních
vod z čerpací stanice MR1. Tato
nová čistírna důlních vod představuje revoluční řešení způsobu čištění důlních vod a Palivový kombinát Ústí, s. p. v současné
době prověřuje možnosti využití
energetického potenciálu důlních
vod pro vytápění budov v areálu střediska Kohinoor. Zástupce
obcí zaujal návrh tzv. aquaponie,
který představuje systém produkce potravin založený na chovu
ryb a pěstování rostlin bez půdy.
Poté se všichni přesunuli k jezeru Most a Josef Švec, vedoucí
oddělení rekultivací, ukázal zástupcům obcí současný stav prací v okolí jezera a také rozpracované revitalizační projekty. I přes
nepřízeň počasí se zastavili na
vyhlídce na severních svazích,
odkud je krásný výhled na jezero v pozadí s městem Most a vrchem Hněvín, a u napouštěcího
objektu, kde je možné se podívat
až k hladině jezera. Podobné exkurze pořádá Palivový kombinát
Ústí, státní podnik také pro studenty středních a vysokých škol
a případné další zájemce.
(nov)

Jezero Most se otevře veřejnosti v roce 2019.

Kočičí vrch u jezera Most

Pohled na jezero z Kočičího vrchu

SERVIS DOMÁCÍCH

ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Presovače, kávovary, kuchyňské roboty, mixéry,
vysavače, mikrovlné trouby, varné desky a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

Stavba silnice Most - Mariánské Radčice (duben 2018) v prostoru severozápadních svahů lokality Ležáky.

Hejtman: Inovativní ﬁrmy jsou
hodné následování

ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj
spolu s Inovačním centrem Ústeckého kraje vyhlásily nejinovativnější firmy regionu za rok
2018. Nejvyšší ocenění převzaly
na slavnostním vyhlášení společnosti Chart Ferox za velké
podniky a v kategorii malé střední podniky firma Infinity Energy.
„Zastupitelstvo svým rozhodnutím o schválení ustavení ceny
Inovační firma Ústeckého kraje
vysílá signál, že náš kraj podporuje inovativní firmy v regionu a považuje je za příklady hodné následování. Cílem soutěže je propagace a podpora inovačního úsilí firem z Ústeckého kraje. Věřím, že
vítězům ocenění s podporou kraje
pomůže při budování vyšší prestiže u jejich partnerů i zákazníků
a ostatní firmy inspiruje k inovacím,“ uvedl hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
Vítězem kategorie velké podniky se stal děčínský výrobce kryogenních zásobníků pro
technické plyny, společnost
Chart Ferox, za nastavení a rozvoj systému inovačních procesů v rámci firmy. Jako druhá nejlepší se v téže kategorii umístila
společnost TOS Varnsdorf s mimořádným multifunkčním obráběcím centrem. Na třetím místě

skončila chomutovská firma Puls
Investiční, která se zabývá výrobou a testováním pulsních napájecích zdrojů.
V kategorii malých podniků se vítězem stala ústecká
společnost Infinity Energy se

stomatologickým softwarem
XDENT. Druhé místo v téže kategorii obsadila litvínovská firma Euro Support Manufacturing Czechia, která vyrábí
na míru svým zákazníkům katalyzátory pro chemický prů-

mysl a životní prostředí. Třetí
oceněnou byla litvínovská společnost Nanotex Group, která
se specializuje na vývoj a výrobu nanovláken.
(nov)

Odborná komise letos vybírala z celkem 18 přihlášených projektů. Vítězové získali věcné i finanční odměny
a právo honosit se po dobu jednoho roku označením Inovační firma Ústeckého kraje za rok 2018.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628
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Projekt „Hračkářský průmysl
v Krušnohoří - dvě země - dvě cesty“
MOST - Oblastní muzeum v Mostě ve spolupráci s německým spolkem Förderverein des Museums Olbernhau e.V. bude v následujících dvou letech mapovat poválečnou historii hračkářské výroby na
obou stranách hranice Krušných hor.
Krušnohorská hračka je stě- školám pro výuku regionálních
žejním tématem pro oba part- dějin. K větší popularizaci ténery. Mostecké muzeum jako matu krušnohorského hračkářvedoucí partner na tento pro- ství přispějí webové a faceboojekt s názvem „Hračkářský prů- kové stránky projektu, kde bumysl v Krušnohoří - dvě ze- dou pravidelně uveřejňovány
mě - dvě cesty“ získalo dotaci aktuality.
Jak uvedl ředitel mosteckéz programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republi- ho muzea Mgr. Michal Soukup,
kou a Svobodným státem Sasko. projekt se realizuje za pět miCelkový rozpočet projektu činí nut dvanáct, protože posled237 450 €, z toho 85 % poskyt- ní pamětníci jsou vysokého věku a rychle odcházejí. Bez jejich
ne EU.
Projekt krušnohorského hrač- výpovědí bychom nezískali ucekářství má za cíl zmapovat lený pohled na tuto problematia zpracovat poválečnou historii ku. Prosíme proto širokou i odvýroby dřevěných hraček na čes- bornou veřejnost, především paké a saské straně Krušných hor mětníky, aby se s námi spojili,
a představit ji odborné i široké pokud nám mohou poskytnout
veřejnosti včetně školní mláde- předměty, stroje a zařízení souže. Výroba hraček jako doplňko- visející s hračkářskou výrové odvětví k hornictví a následně bou v Krušných horách. Uvítájejich průmyslová výroba jsou me také svědectví formou osobsoučástí společného kulturního ních vzpomínek. Máte na půdě
dědictví a její zkoumání podpoří staré nevyužité dřevěné hračky
zápis Montánní krajiny Krušno- a chtěli byste pomoci projektu?
Nabídněte je Oblastnímu muzeu
hoří na Seznam UNESCO.
Historie německého hračkář- v Mostě.
V případě zájmu nás kontakství je obsáhle zpracována, avšak
pouze do roku 1945. Výzkum tujte na hladka@muzeum-most.
k hračkářské výrobě na čes- cz, nebo telefonicky na 797 998
(nov)
ké straně téměř chybí. K histo- 834.
rii podniků VERO a DEHOR se
nepodařilo dohledat žádné prameny. Úkolem tohoto projektu
je zaplnit tyto mezery na obou
stranách hranice.
V současné době probíhá důkladný badatelský průzkum,
jsou dohledávány dobové předměty a dokumentace, hledají se
pamětníci, prozkoumávají se archivy. Hlavními výstupy projektu budou odborná publikace,
putovní výstava a dokumentární
film, který mj. bude poskytnut

Mlsáte rádi? Zamiřte do rodinné čokolatérie
LITVÍNOV – Kdo „ujíždí“ na čokoládě a pralinkách obzvlášť,
rozhodně by neměl minout rodinnou ČOKOLATÉRII U KAROLÍNY v litvínovské Sokolovně.
Právě tady si můžete pochutnat a nakoupit nepřebernou nabídku čokoládových
pralinek, které majitel čokolatérie, Michal Beran, vyrábí přímo v provozovně. „Mojí
filozofií je vše čerstvé. Většinu
surovin mám od místních producentů, samozřejmě až na čokoládu, kterou dovážím z Belgie,“ říká Michal Beran. Čokoláda Michala Berana získala už
i ocenění v podobě Regionálního produktu, konkrétně za
„Kláštereckou medovou kouli“ (tu vyrobil Michal v původním působišti v Klášterci
nad Ohří). Zkrátka prý ale nepřijde ani Litvínov, pro který
Michal Beran už vymýšlí novou speciální pralinku a doufá, že bude také úspěšná. Sladkostem se ale věnuje i manželka Michala Berana, Tereza. Její
doménou jsou zákusky a dorty.
Ty si můžete objednat telefonicky na čísle 774 611 883 nebo osobně v provozovně v litvínovské Sokolovně, ulice Studentská 758.
(nov)

Bezstarostnou jízdu rokem 2019

Všechno nejlepší
v novém roce.
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Předplatné:
informace podává a objednávky
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice Go,
sBD krušnohor, knihovna, italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy kavka, hospic, HsRM, fotbalový stadion Most,
Hipodrom Most, dopravní podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží,
Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
schola Humanitas, Městský
úřad litvínov, oMW, Fitness Flora,
čerpací stanice Go, Unipetrol, ksk
komořany, United energy, a. s.,
Městský úřad Meziboří, Domov
důchodců Meziboří, Citadela,
Resort loučky, spolužití, tenba,
knihovna, zimní stadion, Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice, zdravotní
středisko Horní jiřetín, Městský
úřad Horní jiřetín
Ostatní města a obce
líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, strupčice, teplice, jirkov, Chomutov

sport
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Návštěvníci autodromu se mohou těšit
na rekordní počet závodních sérií
MOST - Mostecký autodrom potěší v příštím roce fanoušky motoristického sportu nejen kvalitou, ale také počtem závodních sérií. Při
třech stěžejních podnicích sezony 2019 se jich pojede hned 18, což
je rekordní číslo v novodobé historii závodního okruhu.
„Závodní víkend The Most
American Show NASCAR nabídne ve dnech 28. až 30. června kromě NASCAR Whelen Euroseries
například i sérii FIA Lurani Trophy s vozy formule Junior, které
vznikly v roce 1958 zásluhou italského hraběte Luraniho, blízkého
přítele naší nejslavnější závodnice Elišky Junkové,“ upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST
Jakub Krafek a dodal: „Oblíbená mezi českými fanoušky je série HAIGO, v níž se po dráze prohánějí formulové i cestovní vozy bývalého Poháru míru a přátelství socialistických zemí, a to
značky Easter, Mondial, Estonia,
Škoda, VAZ Žiguli, Melkus či Trabant. Chybět ale nebude ani série
AFR Pokal vozů F3, stejně jako
NASCAR disponující současnými
speciály. Historickou technikou
pak zastupují ještě série Triumph
& British GT Competition, DMV
Formel V a Kampf der Zwerge.“

Po pěti závodních sériích nabídne mostecký závodní okruh víkendy The Most Show featuring
ADAC GT Masters ve dnech

17. až 19. května a každoročně nejnavštěvovanější evropský
šampionát okruhových tahačů
Czech Truck Prix ve dnech 30.
srpna až 1. září. Na obou podnicích by diváci měli sledovat také
bitvu jezdců v oblíbené domácí
pohárové sérii Octavia Cup.
(nov)

Sorvik v Litvínově
skončil

Nejvíce se zadařilo při přípravě červnové premiéry NASCAR, jedné z nejpopulárnějších a nejoblíbenějších sérií
kategorie Stock Car, která se ve Spojených státech jezdí
už od roku 1948. Vedle hlavní série NASCAR Whelen Euroseries diváci na severu Čech uvidí dalších sedm. Budou to zejména souboje historických speciálů, ať už formulových nebo cestovních vozů.

Na extraligový
hokej až za týden

Na všechny tři závodní víkendy si už zájemci mohou zakoupit vstupenky, a to na webu autodromu www.autodrom-most.cz v sekci VSTUPENKY.

Litvínov vyloupil Vítkovice, Žáci 15. ZŠ Most soutěžili v Marienbergu
Marienberg – Žáci mostecké 15. základní školy se pravidelně Nejvýznamněji se z nich do výpřivezl tři cenné body
utkávají při sportovních soutěžích se svými vrstevníky z Heinrich- sledkové listiny zapsala Daniela

Vítkovice - Na vítkovickém ledě dokázali hokejisté HC Verva naplno bodovat, když zvítězili 3:0. Gólman Jaroslav Janus pochytal 35
střel soupeře a ani jedinou nepustil za svá záda. Připsal si tak na své
konto druhou nulu v sezoně. Za Bartošákova záda protlačili kotouč
Lukáš Válek, František Lukeš a Juraj Mikúš.
„Podařil se nám vstup do utkání, dobře jsme bruslili. Ve druhé třetině Vítkovice přidaly a dostávaly nás pod tlak, ale podařilo
se nám poctivou obranou a jednoduchostí utkání zvládnout. Už
poslední utkání proti Plzni jsme
odehráli dobře. Jsme strašně rádi,
že jsme na to navázali. Podařilo
se nám vstřelit branku jak v přesilovce, tak v oslabení, tak při hře
pět na pět. Odjíždíme domů se
spokojeností, ale ne s velkou, protože nás čeká ještě obrovská práce,“ komentoval průběh utkání
trenér litvínovského týmu Radim Skuhrovec.

Norský bek Daniel Sorvik
se s klubem HC Verva Litvínov dohodl na ukončení
smlouvy z rodinných důvodů. Za Litvínov odehrál celkem 110 zápasů s bilancí 37
kanadských bodů za 11 gólů a 26 asistencí. „Vzhledem
k osobním rodinným důvodům jsme vyhověli Danielově
žádosti k možnému návratu
zpět do svého mateřského klubu. Děkujeme mu za veškerou
práci, kterou pro náš klub odvedl a přejeme mu vše dobré
v jeho osobním i hokejovém
životě,” říká generální ředitel
klubu Jiří Šlégr.

HC Vítkovice Ridera – HC
Verva Litvínov 0:3 (0:2, 0:1,
0:0). Branky a nahrávky: 7. Válek, 9. F. Lukeš, 40. J. Mikúš
(Ščotka, Kašpar). Rozhodčí: Šír,
Obadal – Kis, Rampír. Vyloučení: 4:7 navíc Olesz 10min OK.
Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4 599. Střely na branku:
35:19. Sestava HC Verva Litvínov: Janus (Petrásek) – Ščotka,
Porseland, Baránek, L. Doudera, Suchánek, Romančík, Březák
– Kašpar, J. Mikúš, Petružálek –
F. Lukeš, V. Hübl, Válek – Trávníček, Gerhát, Myšák – Jurčík,
M. Hanzl, D. Tůma.
(jak)

MOSTEČTÍ LVI –
HC Dvůr Králové
MOST - Na mosteckém ledě bude s MOSTECKÝMI LVY bojovat
o body soupeř ze skupiny Střed - Dvůr Králové.
Půjde o první vzájemný zápas. Přijďte fandit do A-Benet Areny
15. 12. od 17.30 hodin.

-von-Trebra-Oberschule Marienberg. Od roku 2013 má jejich vzájemné měření sil název Sportovní setkání Most – Marienberg.

Jeho šestý ročník hostila marienberská škola, stejně jako loni s podtitulem Mikulášské ská-

kání. 15.ZŠ Most vyslala do závodů deset svých žáků a ti se
rozhodně v soutěži neztratili.

Horáčková, která ovládla hodnocení dívek. Další ročník setkání je předběžně naplánován
na červen do Mostu. V programu by měly tentokrát být kolektivní sporty.
(has)

Javorková má šest medailí, z toho tři tituly
mistryně ČR, Adamec je trojnásobným medailistou
Litvínov - Ve dvou uplynulých víkendech se konaly Poháry a mistrovství České republiky v plavání. Z litvínovského plaveckého klubu
se probojovalo mezi nejrychlejší špičku ve svých kategoriích hned
devět plavců a plavkyň.
V Novém Jičíně v kategorii čtrnáctiletého žactva opět excelovala a svým soupeřkám dala řádně
zabrat juniorská reprezentantka
Kamila Javorková. Ze šesti startů bylo šest medailí. Javorková se stala trojnásobnou mistryní České republiky na tratích 100
m a 200 m polohový závod a 200
m volný způsob, stříbrnou medaili vylovila na trati 100 m motýl a sadu medailí doplnila dvěma
bronzy ze závodů 100 m a 400 m
volný způsob. Všechny starty navíc ověnčila výraznými osobními
rekordy.
Na Poháru ČR jedenáctiletého
žactva v Mladé Boleslavi zúročil
poctivou přípravu a přístup k tréninkům Petr Adamec, který přivezl tři medaile. Stříbro vybojoval
na trati 50 m volný způsob a dvě
medaile v barvě bronzu získal
v závodech 50 m motýl a 200 m

volný způsob. I v dalších třech
startech se Adamec objevil ve
výsledkové listině velmi vysoko,
když obsadil dvakrát páté místo na tratích 100 m a 400 m volný způsob a na motýlkové stovce skončil osmý. V Jablonci nad
Nisou své síly změřili desetiletí a Litvínov reprezentovali Laura Prantová, David Rous, Filip
Brna, Alexandr Kunkela, Tereza
Kliková a Aneta Vážanská. Ačkoliv se desetiletým nepodařilo získat medaili, výsledky jsou, díky
mnoha osobním rekordům, více než uspokojivé. Laura Prantová se podívala do desítky nejrychlejších hned dvakrát a to na
tratích 50 m motýl (7. místo) a 50
m znak (10. místo) a David Rous
dohmátl na trati 50 m motýl devátý. Účastníkem mistrovství ČR
dvanáctiletého žactva v Prostějově byl Martin Dolniak. (has, jak)
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V Mostě bude
čtvrtfinále poháru
Čtvrtfinále Poháru házenkářek se bude hrát v Mostě 20. prosince. Domácí
DHK Baník Most v něm vyzve na své domácí palubovce v mostecké sportovní hale
celek Zory Olomouc. Utkání
začíná v 18 hodin.

V sobotu přijede
Dvůr Králové
Další domácí utkání sehrají hokejisté druholigového týmu Mostečtí Lvi v sobotu 15. prosince. Po středečním derby s Bílinou je čeká duel s Dvorem Králové.
Ten začíná v tradičním čase
v 17.30 hodin v A – BENET
aréně v Mostě.

Hokejistky prohrály
na ledě v Kladně
Extraligové Kladno hostilo poslední Litvínov a favorizované Středočešky začaly
soustředěně a hned po první třetině vedly o dvě branky.
Pak kladenské hráčky přidaly další trefy, a nakonec z toho byla jasná výhra 7:1.

V Bílině začal
Christmas Cup

Přejeme
štastné starty
v roce 2019.
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Na extraligu v Litvínově
se mohou hokejoví fanoušci těšit až za týden. Nejdříve se HC Verva představí
19. prosince na ledě v Mladé
Boleslavi a v pátek 21. prosince na ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky změří od
17.30 hodin síly se Zlínem.

Formule
Nascar
Truck
GT 3
Moto

5. 12. 2018 15:16:47

Mezinárodní
hokejový
turnaj Christmas Cup 2018
byl zahájen v Bílině. Odstartovala jej kategorie U10.
Hrát se bude celkem pět turnajů ve čtyřech termínech.
Pořadatelem je již podvacáté Avantgard Hockey.

Muži Baníku zajíždějí
do Teplic
Tým mužů Basketbalového klubu Baník Most se
v pátek 14. prosince představí v utkání Severočeské ligy na palubovce BK Teplice.
Střetnutí začíná v 19.30 hodin.
(jak)
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fotoreportáž

Robert Vano vystavuje v přesunutém kostele
MOST – V Galerii výtvarného umění v Mostě se konala vernisáž
výstavy fotografií Roberta Vana. Umělec zde představuje díla
z barevné edice Memories a kolekce Fotka nemusí být ostrá. Jde
o poslední výstavu v dlouholeté samostatné historii galerie. Potrvá zde do 6. ledna 2019.
Kolekci „Fotografie nemusí být vždy ostrá“ tvoří 25 černobílých
fotografií z let 1984 až 2015. Významná část snímků je záměrně
neostrá, což je jedním ze specifik Vanovy tvorby. Soubor „Memories“ jsou opravdu memories – čili vzpomínky. Autor je zachycuje
pro něj netradičně barevným polaroidem a následně je zpracovává technikou cross processing, kterou s oblibou používal v raném
období své tvorby. Memories jsou oslavou minulosti i přítomnosti
určenou všem fanouškům Roberta Vana i všem milovníkům klasické i módní fotografie.
Vernisáž si nenechalo ujít desítky příznivců, kteří se mohli
s umělcem také vyfotografovat, nechat si podepsat knihu či se ho
zeptat na cokoliv, co je zajímalo. „Jsem rád, že jsem tady - a vlastně nemám nic na srdci. Většinou, když něco na srdci mám, je to ráno a snažím se to za celý den vyřešit, abych když jdu večer do postele, tam už nic neměl. Večer proto neotevírám ani dopisy… Kdyby
tam totiž byla špatná zpráva, stejně to v noci nevyřeším,“ prozradil
na úvod Robert Vano. Jako paralelu k tématu výstavy Vzpomínek
vyjádřil i svou životní filosofii, že když se něco zásadního v životě člověka stane, je třeba se na věc vždy podívat s odstupem času.
Protože i když se v danou chvíli může zdát, že se stalo to nejhorší, za několik let nakonec člověk zjistí, že tomu je právě naopak.
„Já jsem po dlouhých letech, kdy jsem působil jako ředitel agentury
v New Yorku, se najednou ocitl na ulici. Vyhodili mě, jako i všechny
ostatní, protože se agentura prodala. Tehdy to byly velmi těžké chvíle. Člověk najednou neví, co si počne… Dnes ale můžu říct, že to bylo to nejlepší, co se mi stalo. Když něco člověka v životě srazí k zemi,
je třeba vstát, oprášit se a jet dál,“ vyjádřil optimisticky slavný fotograf, který všem přítomným popřál hodně štěstí, zdraví a krásné svátky.
Vlasta Šoltysová
(Na rozhovor s Robertem Vanem se mohou naši čtenáři těšit
v prvním lednovém čísle týdeníku Homér)

Robert Vano v obležení svých fanoušků.
Mistr jim ochotně pózoval, podepisoval
se, ale i odpovídal na dotazy...

Ve spolupráci s PR Roberta Vana paní Romanou Parmovou (agentura OLIVE Art)
byl také na druhý den připraven workshop v prostorách galerie a kaple, který
vedl osobně lektor Robert Vano. Jeho účastníci se mimo jiné mohli teoreticky i
prakticky naučit, jak fotografovat portrét a akt. Foto Romana Parmová.
Výstava potrvá do 6. ledna. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–17 hodin. V období vánočních svátků je otevřeno jako obvykle, jen v úterý 25. 12. 2018 a 1. 1. 2019 je zavřeno. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti a senioři 5 Kč.

