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cena 8 Kč

Z Litvínova do Mostu se řidiči po čtyřpruhu nedostanou
MOST – Motoristé pozor! S ohledem na havarijní stav dojde v nejbližších dnech k uzavření mostu pod hněvínským kopcem. Most je
součástí silnice I/27 ve směru Litvínov – Most. Pro řidiče to aktuálně
bude znamenat i uzavírku této komunikace, a tím i objízdné trasy.
Most se nachází v místě vyústění na silnici I/13 směr Chomutov – Teplice. „K úplné uzavírce
provozu jednosměrného jízdního
pruhu dojde v úseku od směrového rozdělení ve směru Litvínov –
Most, po křižovatku se silnicí I/13.
Objízdná trasa ve směru Litvínov – Most bude vedena po silnici
I/27 Záluží, III/0272 Dolní Jiřetín
a I/13 Komořany – Souš,“ uvedla
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
Doba trvání této uzavírky bude do zahájení stavebních úprav
mostu, a to do konce března 2019. Následně dojde k další
úpravě objízdných tras. Všichni
účastníci silničního provozu by
tak měli dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost přechodnému dopravnímu značení. Podle původních záměrů a informací ŘSD řidiči jedoucí z Litvínova do Mostu přes Záluží žádné
objízdné trasy absolvovat neměli. Měli využít spodní části čtyřpruhu, který měl být obousměrný. Tato varianta by měla ale začít platit až od dubna, kdy se bude demolovat most.

Uzavírka na komunikaci I/27
avizovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR již na přelomu listopadu a prosince 2018, a to v závislosti na získání povolení uzavírky od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Došlo ale k dalšímu
posunu. „Po uzavření provede
zhotovitel stavebních prací přípravné práce, což je například
geodetické zaměření, vytýčení inženýrských sítí, odstranění
vzrostlé zeleně, zřízení přístupových cest pro staveniště atd., aby
se následně v návaznosti na termín výluky trati ve správě SŽDC
mohl předmětný most zdemolovat. Ke zbourání mostu by mělo
dojít na konci zimního období,“
uvedla před nedávnem tisková
mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Nina Ledvinová.

Nová křižovatka
za Souší
ŘSD zahájilo také druhou etapu výstavby mimoúrovňové křižovatky Třebušice, a to v listopadu 2018. Dokončena by měla být
letos v listopadu 2019.
Ì

S uzavřením mostu, který je nutné opravit, půjdou ruku v ruce objížďky. Omezení je také nedaleko za Souší, kde se buduje nová mimoúrovňová
křižovatka Třebušice, jejíž součástí je i úprava mostů.

CENA HEJTMANA
ÚSTECKÉHO KRAJE

 WOBČAS
BEZLEGRACE KONCERT
LITVÍNOV – Do Café baru
Citadela zavítá 18. 1.
v 19 hodin kapela Wobčas
Bezlegrace. Zahraje všem,
kdo si s chutí poslechnou
dobrou muziku. Vstup:
50 Kč.

2018

od 19 hodin „Poděkování
za benefiční koncert pro
Františka“. Zpívá a celým

VYZÝVÁ

Cena města Mostu se uděluMOST – Cena města Mostu za
rok 2017 je u svého majitele. je od roku 1993. Neudělena byTuto středu 9. ledna ji pedago- la pouze dvakrát a to za rok 1994
gu a psychologovi Josefu Šiklovi a za rok 2015. Tehdy doprovázepředal primátor města Mostu ly diskusi o výběru kandidátů osJan Paparega a jeho náměstkyně tré hádky zastupitelů. Kvůli názorovým neshodám se zastupiteMarkéta Stará.
O udělení ceny za dlouhole- lé tehdy dohodli, že cenu neudětý přínos občanům města Mostu lí. Více o udělování ceny za rok
v pedagogické oblasti rozhodli na 2017 čtěte na straně 3.
(nov)
prosincovém jednání zastupitelé.
Ačkoliv Cena města Mostu se zpravidla předává veřejně
a slavnostní formou,
v posledních dvou
letech se akt odehrál
komorně, v kanceláři primátora města.
K Ceně města Mostu přísluší pamětní
list a finanční odměna Pro Cenu města Mostu přišel Josef Šikl v
ve výši 25 000 korun. doprovodu manželky.

večerem provází Iva Bou-

k předložení návrhů na udělení
Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018

NÁVRHY ZASÍLEJTE
DO 28. ÚNORA 2019


REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST
VČETNĚ ZÁCHRANY LIDSKÉHO ŽIVOTA

VĚDA A VÝZKUM

KULTURA

SPORT

LITVÍNOV - Docela velké
divadlo připravilo 11. 1.

Hejtman
Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček

KATEGORIE

 PÍSNIČKA PRO TEBE

Pedagog převzal Cenu Mostu
v kanceláři primátora

Více informací a příslušné formuláře
najdete na stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz v sekci „aktuálně“

šová a účinkuje DVD.

 VYROBTE SI SLIZ
LITVÍNOV - Nevíte,
co byste si tak v lednu
nechutného vyrobili? Co
třeba sliz? Přijďte 17. 1. ve
14 hodin do litvínovské
knihovny na úžasně
upatlanou tvořivou dílnu
s knihovníkem Vláďou.
Určeno dětem.

Josef Šikl převzal cenu z rukou primátora Jana Paparegy.
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Tři králové ještě koledují
MOST – Už jen pár dnů
zbývá do ukončení
Tříkrálové sbírky. Koledníci koledují
od
úterý 1. ledna do 14.
ledna.
V naší zemi má tříkrálová koleda dlouhou tradici. Děti z chudých rodin chodívaly se zpěvem a přáním
všeho dobrého po vsi,
aby si něco přivydělaly,
byly lidmi vítány a obdarovávány. Charita Česká republika obnovila
tradici tříkrálových koledníků a umožnila tak široké veřejnosti zapojit se do charitního díla. Výtěžek sbírky je určen na místní projekty, například nízkoprahová centra pro děti ze sociálně slabých rodin, zařízení pro seniory, pečovatelskou službu apod. Peníze se dostanou i do konkrétních rodin na nákladné speciální pomůcky a vybavení pro tělesně postižené. Část financí jde ve formě humanitární
pomoci do zahraničí, do oblastí postižených přírodními katastrofami, válkou a hladem. „Sbírky se účastní dobrovolníci bez nároku na
odměnu, čelí mrazu, únavě, odmítnutí či nepochopení. Proto děkujeme všem lidem, kteří nepřehlíží potřebné, nejsou jim lhostejné osudy
trpících a jsou ochotni vnést světlo do života svých bližních,“ uvádí
pracovníci charity.
(nov)

Na vepřové hody
do vinařství Johann W
TŘEBÍVLICE – Zámecké vinařství Johann W zahájí tento pátek
11. ledna novou sezónu gastronomickou lahůdkou. Těšit se můžete
na VÍKEND VEPŘOVÝCH HODŮ.
Na vepřové lahůdky zdejšího šéfkuchaře se můžete vypravit do
tamní restaurace Ulrika. Restaurace v zámeckém vinařství je otevřena od pondělí do pátku v době od 11 do 22 hodin a v neděli od
11 do 18 hodin. Někdejší třebívlické panství proslulo mimořádnou
gastronomií, založenou na místních ingrediencích. Na tuto tradici
se podařilo navázat – součástí vinařství jsou dvě restaurace nabízející speciality severočeské kuchyně a v týmu kuchařů působí dokonce
i pravnučka po samotném šéfkuchaři baronky Ulriky von Levetzow.
Právě ona zachránila archivní receptury, podle nichž se na přelomu
19. a 20. století na zámku skutečně vařilo.
(nov)

komunální politika

Otevření jezera Most se kvůli
komplikacím posouvá
MOST - Termín otevření jezera Most se posouvá na červen
2020. Důvodem jsou nedokončené stavebních práce v okolí
jezera.
Veškerou stavební činnost
v oblasti jezera komplikuje území bývalé hnědouhelné šachty
se složitým podložím. „Z důvodů, které žádná ze zúčastněných
stran nemohla ovlivnit, vedení
města po dohodě se státním podnikem Palivový kombinát Ústí rozhodlo o posunutí termínu
otevření území jezera Most veřejnosti o rok, tedy na léto roku
2020. Chápeme však, že jezero
Most je nyní nejvýznamnější rozvojovou lokalitou města a široká
veřejnost očekávala jeho otevření
již v letošním roce. Rozhodně nechceme občany města o tento zážitek ochudit, a proto se vedení
města společně se zástupci státního podniku Palivový kombinát
Ústí rozhodlo připravit pro veřejnost na léto letošního roku velký den otevřených dveří na jezeře Most, na kterém by prezentovalo veškeré realizované i do budoucna připravované záměry
v této oblasti. Doufáme, že tímto
krokem veřejnosti alespoň částečně vykompenzujeme nepříjemné,
ovšem nutné prodloužení termínu otevření jezera Most,“vysvětlil primátor Mostu Jan Paparega.
Díky rozsáhlým investicím
v okolí jezera se má vybudovat potřebná základní infra-

Otevření tohoto území pro veřejnost je nutné posunout na
léto 2020. Jako částečnou kompenzaci připravuje město
Most společně s Palivovým kombinátem Ústí velký den otevřených dveří na jezeře, který se uskuteční v létě letošního
roku.

Na radovánky u jezera Most si budou muset „vodomilové“ ještě rok počkat.
struktura - obslužné komunikace, chodníky, parkoviště, přívody elektřiny, vody, kanalizace a podobně. Vybudují se nové
pláže, instalují se plovoucí mola, zázemí pro kotvení plavidel
pro veřejnost i pro městskou
policii a vodní záchrannou službu. Stavbařům značně komplikují realizaci ztížené geologické a hydrogeologické podmínky
podloží bývalého hnědouhelného lomu, a je tedy nutné provádět stabilizaci podkladních

vrstev. Od června roku 2017 se
v lokalitě jezera Most realizují
stavby financované z programu
na zahlazování vlivů důlních
činností v Ústeckém a Karlovarském kraji a celková investice se
blíží částce 600 milionů korun.
Z velkých projektů byla v tuto
dobu dokončena obnova silnice
Most – Mariánské Radčice. Tato stavba tvoří zhruba 8 kilometrů dlouhou páteřní komunikaci
kolem jezera Most. K užívání by
měla být předána po kolaudaci

letos na jaře. „ Palivový kombinát Ústí, s. p. jako správce území
jezera Most dokončil rozhodující
plánované projekty. V okolí jezera byly dokončeny sanační a rekultivační práce, obnoveny místní komunikace a úpravy okolí jezera. Na dalších právě probíhajících rozvojových projektech
poskytujeme plnou součinnost
statutárnímu městu Most a Ministerstvu financí ČR,“ uvedl ředitel Palivového kombinátu Ústí
Petr Lenc.
(nov)

Řekněte si znovu „ANO“ na radnici

MOST - Manželské páry, které slaví stříbrnou, zlatou nebo diamantovou svatbu, tedy 25, 50 nebo 60 let společného života, mohou
znovu symbolicky uzavřít svůj sňatek. Oddány budou některým ze
stanovených obřadníků.

Bruslení pro veřejnost
MOST - Technické služby města Mostu zvou
malé i velké sportovce na veřejné bruslení na
zimním stadionu v Rudolické ulici.
Vstupné na veřejné bruslení je 35 Kč včetně šatny pro bruslící a 15 Kč pro nebruslící. Broušení bruslí se provádí v časech veřejného bruslení (půjčovna bruslí se neprovozuje). Pro amatérské hokejové skupiny nabízí technické služby pronájem ledové plochy
ve večerních hodinách. Informace o veřejném bruslení a pronájmu
ledové plochy na telefodatum
den
nech: 910 811 344 nebo
606 686 786. V pondělí 12. 1. 2019 Sobota
je veřejné bruslení pouze 13. 1. 2019 Neděle
1 hodinu a 15 minut.
14. 1. 2019
Pondělí
V případě pololetních či
vánočních prázdnin ne- 21. 1. 2019 Pondělí
bo jiných mimořádných 26. 1. 2019 Sobota
událostí může dojít ke 27. 1. 2019 Neděle
změně rozpisu veřejného 28. 1. 2019 Pondělí
bruslení.
(nov)

poručujeme rovněž předložit
jakousi osnovu, která by zachycovala nejdůležitější okamžiky jejich společného života, aby pověřený obřadník měl
z čeho vycházet při koncipování své slavnostní řeči,“ uvedla Lenka Nováková z odděle-

ní matriky a dokladů. Jubilejní
obřady pořádá oddělení matriky a evidence obyvatel mosteckého magistrátu ve spolupráci s komisí pro občanské
obřady a akce města. V přípa-

dě zájmu o jubilejní obřad je
možné kontaktovat Lenku Novákovou na telefonním čísle
476 448 632 nebo prostřednictvím e-mailu lenka.novakova@mesto-most.cz.
(nov)

Nestihli jste Tajný deník Adriana Molea? Poslední šance!
MOST - Městské divadlo v Mostě uvede v sobotu 12. ledna derniéru
retro muzikálu Tajný deník Adriana Molea v režii Petra Svojtky.

provozní
doba
10:00 - 11:30
11:30 - 13:00
17:00 - 18:15
17:00 - 18:15
15:00 - 16:30
15:00 - 16:30
17:00 - 18:15

Volné pracovní místo:

VŠEOBECNÁ SESTRA
V případě zájmu o nabízené pracovní pozice, zasílejte své profesní životopisy na níže
uvedené e-maily nebo vyplňte dotazník pro uchazeče o zaměstnání na
www.msss-most.cz. Osobní pohovory se uskuteční s vybranými uchazeči po
předchozí telefonické domluvě.
KONTAKT – PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ
Dagmar Zemková, DiS., telefon: 476 768 851, e-mail: zemkova@msss-most.cz
Lýdia Pavlicová, telefon: 476 768 851, e-mail: pavlicova@msss-most.cz
Upozornění

„Manželé, kteří si přejí být
znovu symbolicky oddáni, musejí mít trvalé bydliště v Mostě. Místo jejich původního sňatku není podstatné, pokud však
manželství uzavřeli jinde než
v Mostě, musí tuto skutečnost
prokázat oddacím listem. Do-

Oddávacími dny byly určeny tyto soboty vždy od 8 do 15 hodin: 19. 1., 9. 2., 9. 3., 6. 4., 27. 4., 4. 5., 18. 5., 8. 6., 22. 6., 29. 6.,
13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10.,
9. 11., 23. 11., 14. 12.

Zasláním strukturovaného životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve
smyslu Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Tato divadelní adaptace kultovní knihy Sue Townsend je
činoherním retro muzikálem
pro teenagery i jejich rodiče.
Úsměvný příběh o nástrahách
dospívání je protkán spoustou
dobových šlágrů osmdesátých
let opatřených novými a velmi originálními texty. A to vše
se skvělou živou kapelou Alfi
all stars band ve složení Daniel Pláňa Plánička, Pavel Lenský
Jirák, Jaroslav Tchenda Čerych,

Karel Šípus Šimon a Tomáš The
Boss Alferi. V hlavní roli uvidíte
Ondřeje Dvořáka, dále hrají Jiří Kraus, Michaela Krausová, Jakub Dostál, Karolína Herzinová,
Zita Benešová, Regina Razovová, Bohuslav Patzelt a William
Valerián.
Humoristická kniha Sue
Townsend TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA byla vyhlášena
nejhumornější anglickou knihou desetiletí.
(nov)

Premiéru hry Tajný deník Adriana Molea uvedlo Městské divadlo
v Mostě 24. února 2017.

Rozmáňo uvede kamarádskou road movie Výlet
MOST - Loutková scéna Divadla rozmanitostí uvede 12. ledna od 10
hodin premiéru divadelní hry „Výlet“.
Kamarádská MIMI roadmovie v režii Jiřího Ondry. Jízda
po prvních vjemech a dojmech
pro děti od 0 let. Batolecí cesta
kolem Země z pokojíčku až na
kraj světa. Výprava do neznáma, na které čekají malá i velká
dobrodružství. Hra je nejkratší
cestou k lidskému srdci, fantazie je lehká jako pírko a měsíc
je oko do duše indiána. Představení pro všechna čerstvě na-

rozená mláďata, nemluvňata,
batolata, předškolňata a jejich
dospělejší, dospělý i pedagogický doprovod. Součástí každého
Výletu je výletní MINI herna
pro malé i větší. Hrají: Tereza
Karásková, Pavel Zikmund, Tomáš Alferi. Vstupné: 100 Kč.
HRAJE SE NA HORNÍM
SÁLE DIVADLA ROZMANITOSTÍ.
(nov)

V premiéře hry Výlet pro malé i větší hrají Tereza Karásková a Pavel Zikmund.

zpravodajství

11. ledna 2019

Nulová tolerance hazardu v Mostě neprošla
MOST – Největší rozruch na posledním jednání mosteckých zastupitelů vyvolal návrh obecně závazné vyhlášky o omezení provozování
některých hazardních her. Zastupitelé vedli k tomuto bodu téměř
hodinovou diskusi. Výsledkem byl protinávrh zastupitelů za ANO
pro nulovou toleranci. Ten ale přijat nebyl a hlasováním většiny zastupitelů prošel návrh vyhlášky o pouhém omezení hazardu v Mostě. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, 6 bylo proti a 14 se jich zdrželo.
Obecně závazná vyhláška, kterou předkládalo vedení
města zastupitelům ke schválení, se týkala výrazné regulace hazardu. „Je zde několik zásadních kritérií, například regulace heren v sociálně vyloučených lokalitách, jako je oblast
Stovek, Chanov a pod. Dalším
regulativem je návrh vymýtit
provozovny a herny v bytových
domech, ale také herny z dosahu sto metrů od škol a mateřinek. Forma regulace hazardu je
podle nás nastavena kvalitně, se
zněním vyhlášky souhlasilo také
ministerstvo vnitra a to tak, že
je v souladu se zákonem,“ konstatoval na úvod náměstek primátora Marek Hrvol. Upozornil, že vyhláška by měla být každoročně aktualizována a to pro
případ nových žádostí a dalších okolností. V současné době se snížil počet heren v Mostě z celkových 67 na 29. „Shodli
jsme se na pravidelné aktualizaci. Postupně i vlivem nového zákona stejně situace povede k tomu, že se herny postupně vymýtí
a vše povede k nulové toleranci.
Chceme jít ale cestou postupnou,
nikoliv podle návrhu, který byl
předložen na minulých zasedáních (opakované návrhy klubu
ANO o zavedení nulové tolerance, pozn. red),“ sdělil dále náměstek. Nová městská vyhláška
zahrnuje i místa, kde by mohla
případně vzniknout nová herní
místa. Jedná se například o oblast Velebudic. „Je to oblast nekritická. Není tu evidována zvýšená kriminalita, je to na periferii města. Případní žadatelé si tu

mohou nechat zřídit provozovnu,“ uvedl dále Marek Hrvol.
K regulaci hazardu také zaznělo:
„V Mostě byla k lednu 2017
necelá tisícovka heren. Díky nové legislativě začal jejich počet
klesat minimálně o třetinu. Poklesla také kriminalita. S nulovou tolerancí by klesla ještě více.
Vznik nelegálních heren je sice
možný, ale od toho máme policii
a celní správu atd. Nová vyhláška je pouze nevýznamnou regulací a možností pro vznik nových
heren,“ uvedla Lubomíra Mejstříková z ANO. Marek Hrvol
jí ale oponoval, že podle informací z celní správy, od doby, co
platí v Litvínově nulová tolerance, mají velkou práci se vznikem
nelegálních heren.
„Hnutí ANO dává protinávrh
o zavedení nulové tolerance. Podle té by poslední herna měla skončit v Mostě v roce 2023 tak, aby nebyl nikdo znevýhodněn,“ upřesnila Berenika Peštová.
Adam Komenda za Piráty a Zelené namítal, že vyhláška
pouze stěhuje hazard z jedné části
města do druhé a nic neřeší. „Legislativa je natolik tvrdá, že dál bude pokračovat úbytek provozoven
a k žádnému stěhování nedochází.
Nestrašme nikoho tím, že se budou
stěhovat provozovny,“ reagoval na
jeho příspěvek náměstek Hrvol
Jan Schiller z ANO poukázal,
že je prokazatelné, že když není herna v dosahu, rizikové sku-

Rozpravy na téma „hazard“ jsou v mosteckém zastupitelstvu
koloritem.
piny lidí do ní potom ani nechodí. „Netvrdíme, že po zákazu heren tu nebude kriminalita. Ale
v hernách mnohdy začíná a také
i končí. Hráči páchají trestné činy
jen kvůli tomu, aby měli peníze na
automaty. Často gambleři ničí celé
rodiny. Myslím, že po zákazu heren se budou lidé v Mostě cítit lépe a bezpečněji, musíme herny vytlačit,“ uvedl.
„V roce 2017 bylo 130 případů narušování veřejného pořádku
v souvislosti s hernami, v roce 2018
už jen 37. Teď se tento problém stává spíše věcí hospod,“ namítal Marek Hrvol.
Hana Aulická z KSČM k vyhlášce podotkla, že Ústecký kraj
a potažmo Most má skladbu obyvatel, kdy je hustota problémů
větší než jinde v ČR. „Spolupráce
se sociálním odborem, s neziskovým sektorem a dalšími subjekty,

jako je i úřad práce, je velmi dobrá. Přesto, člověk, který pobírá sociální dávky a hraje, tak ho při hraní musíte chytit a musíte doložit, že
zneužívá sociální dávky, což je velmi těžké. Navíc je tu institut odvolání…“
Jan Hrubeš za Piráty a Zelené k hazardu uvedl: „Most má
nyní kolem 66 tisíc obyvatel a má
67 963 exekucí. 5,7 exekucí připadá na 1 obyvatele našeho města.
Z dalších statistik a analýz je jasné, že Most, co se týče indexu životní úrovně a dalších kvalit života, je na chvostu celé ČR, tak kde
jinde prosadit nulovou toleranci
než právě v Mostě?“
Roman Houska z ODS zase
navrhoval, zda by nebylo možné
upřesnit zákaz provozování heren
alespoň na centrum města.
(sol)

Cenu města Mostu dostal pedagog

MOST – Zastupitelé rozhodli po delší vypjaté diskusi, že cenu města
Mostu za rok 2017 udělí magistru Josefu Šiklovi, pedagogovi a psychologovi, za dlouholetý přínos občanům města v oblasti pedagogické.
Odbor školství, kultury a sportu obdržel celkem 11 návrhů na
udělení Ceny města Mostu. Mezi nominovanými byli kromě Josefa Šikla také houslista Milan
Al-Ashhab, trio akademických

malířů Karel Bořecký, František
Segert (oba in memoriam) a Helena Ambrosová, majitelka rehabilitačního zařízení Jaroslava Cichá, lektorka a majitelka tanečního studia Kamila Hlaváčiko-

vá, historik Miloslav Hrabák,
bývalý ředitel mostecké knihovny Tomáš Ondrášek, lékařka Milena Sinkulová, Růžena Streiftauová z Klubu českých turistů, trenér a majitel mosteckého centra bojových sportů Petr Václavík
a Festivalový orchestr Petra Macka.
Před schvalováním předkládaného návrhu ale padly i protinávrhy. První vznesl Tomáš Ondrášek a to na udělení ceny kromě Josefa Šikla také Milanu
Al-Ashhabovi a Růženě Streiftauové. Přidal se ředitel mosteckého divadla a zastupitel za ODS
Václav Hofmann, který rovněž
navrhl i druhého kandidáta na
cenu města Milana Al-Ashhaba.
Návrh Tomáše Ondráška podpořil Milan Rybák a protinávrh na získání ceny pro Milana
Al-Ashhaba připojil i zastupitel
za ANO Jan Schiller. „Máme tady
návrh, který se projednal v komisi. V minulosti se stávalo, že udílen cen provázela nemilá atmo-

sféra a pro oceněné to nebylo nic
příjemného. Apeluji na to, aby dodatečné zařazování kandidátů na
cenu města, i když si vážíme všech
dotyčných, neprobíhalo. Myslím
si, že bychom měli mít možnost
příště projednat návrhy v poslaneckých klubech, nejen na komisi, a nikoli aby se řešily návrhy až
na samotném zastupitelstvu. Pro
navržené je to nedůstojná atmosféra. Zachovejme dekorum,“ přihlásila se do diskuse zastupitelka za KSČM Hana Aulická Jírovcová. Primátor vyhlásil krátkou
přestávku pro poradu. Následně
se přítomní shodli na tom, že budou akceptovat doporučení Hany Aulické a své protinávrhy na
udělení ceny pro další kandidáty stáhli. Jediným, kdo trval na
zredukovaném protinávrhu, aby
cena byla udělena Josefu Šiklovi
a Milanu Al-Ashhabovi, byl Tomáš Ondrášek. Ten ale zastupitelé nepodpořili a odhlasovali původní návrh na udělení ceny jen
Josefu Šiklovi.
(sol)

Z Litvínova do Mostu...
Ê Křižovatka je logickým po-

kračováním výstavby a modernizace silničního tahu I/13, který
spojuje důležitá průmyslová centra na severu Čech – Chomutov,
Most, Teplice, Ústí nad Labem.
Touto stavbou dojde k odstranění poslední části dvoupruhu na
silnici I/13 mezi Chomutovem
a Teplicemi a dojde tak k ucelení
čtyřpruhového uspořádání silnice I/13. Výstavba mimoúrovňové křižovatky Třebušice řeší jeden

z uzlových bodů na této trase a její stavba byla vzhledem k nedostatku finančních prostředků rozdělena na dvě etapy. „Doprava bude po celou dobu výstavby pravého mostu vedena po mostě levém
– tedy stávajícím, kde je vedena
i v současné době. Jediné dopravní
omezení bude na trati ČD, kde bude snížena rychlost projíždějících
vlakových souprav po celou dobu
výstavby mostu,“ upřesnila ještě
Nina Ledvinová.
(sol)
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 Ptejte se politiků
Kdy a jak se bude řešit
křižovatka ulic SNP a Hořanská cesta? Po pokládce kanalizace je zde opravdu šílený stav silnice v ulici Hořanská cesta. Nepostavil se tu za celou dobu
ani chodník, je zázrak, že
se nestala žádná nehoda.
V jiných částech města se
chodníky staví i tam, kde
domky ještě nestojí.
Do konce roku provedou v této oblasti pracovníci Technických služeb města Mostu lokální provizorní
opravu výtluků. V tuto chvíli se v ulici provádí stále stavební práce při rekonstrukci vody a kanalizace a lesní
práce kácení stromů na přilehlých pozemcích. Vybudování komunikace pro chod- Jan Paparega
ce je řešeno v souvislosti
dneska již přežitek, na tomto
i s investiční akcí v ulicích
Pod Širokým vrchem a Tvrzo- místě vůbec park už nemusel
va odborem investic mostecké- být. Bude se to muset celý rok
hlídat. Měly se zde udělat parho magistrátu.
cely na domky, kde by si každý
Bylo by možné vybudo- své okolí pohlídal a nemusely
vat osvětlení u přechodu pro se vynakládat další prostředchodce u ZUŠ F. L. Gassmanna ky na hlídání parku.
Každý projekt má vždy své
v Mostě? Denně zde prochází
příznivce i odpůrce, v případě
nespočet dětí a je tu tma.
V současnosti se zpracová- revitalizace parku Střed naštěsvá projektová dokumentace pro tí drtivě převažují příznivci. To
územní a stavební řízení "Do- jsme si ověřili v průběhu dvoupravní uspořádání ulice Pod Ši- leté přípravy projektu, do ktebeníkem“, která řeší i staveb- ré byla zapojena široká veřejní úpravy přechodů pro chodce nost. Jsme si samozřejmě věvčetně jejich osvětlení. Její sou- domi, že park sousedí se socičástí je i rekonstrukce a osvětle- álně vyloučenou lokalitou a že
ní přechodu pro chodce u ZUŠ bude zapotřebí tuto skutečnost
F. L. Gassmanna v Mostě. Pro- zvažovat v každé fázi projektu
jektová dokumentace bude do- a zejména v poslední fázi údržkončena v lednu příštího roku by a rozvoje opraveného parku.
a následně bude probíhat územ- Již nyní diskutujeme s městskou policií o možnostech doní a stavební řízení.
hledu nad zrevitalizovaným
Nebylo by dobré kruhový parkem a opatření prevence
objezd u Lidlu a KFC zvětšit vandalismu a kriminality. Soua přidat připojovací větve pro částí navrhovaných opatření je
snadný průjezd, jako je tomu například kamerový dohled,
u kruhového objezdu u Luny?" pěší hlídky správců lokalit přes
V současné době se teprve den, noční ostraha nebo zavevyhodnocují informace zjištěné dení návštěvního řádu parku.
z průzkumu a až následně bu- Na většinu těchto opatření je
dou navrženy jednotlivé varian- město schopno sehnat dotačty řešení. Nicméně úprava kru- ní prostředky. Je třeba zdůrazhového objezdu s připojovací- nit, že každá pozitivní změna
mi větvemi tak, jako je tomu na- nám pomáhá udržet zde obypříklad u Luny, je také jednou vatele, kterým na městě záleží, a nemůžeme Most kvůli jez možností.
ho sociálním problémům odeMěstu se podařilo získat psat a nedělat nic.
Odpovídá primátor Mostu
grant na revitalizaci parku
Jan Paparega
Střed, to je ale chyba. Park je
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zpravodajství

WINTER TRIAL s autodromem
MOST - AUTODROM MOST pořádá 27. ledna od 9 do 16 hodin hodin
Mototuristickou jízdu pro milovníky automobilů a řízení po Krušných horách.
Objevíte místa, o kterých jste neměli tušení, na tajemné hoře vás
v mrazu zahřeje teplý vzduch z podzemí. Kouzelné výhledy do rozmanité krajiny sopek a stepí vám seberou dech a fotonadšencům
přilepí foťák k obličeji. Navštívíte nejznámější horu paraglidingu
Ranou. Po startu na polygonu se dvoučlenné posádky vozů vydají
na silnice v Krušných horách, po stanovené trase je čekají zastávky
u architektonických či historických zajímavostí s návštěvou některé z nich. Více na www.autodrom-most.cz akce.
(nov)
POLEDNÍ MENU
14. 1. – 18. 1. 2019

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
Smažené dubové řízečky, šťouchaný brambor,
trhané listy salátu
150 g
Segedínský guláš, houskový knedlík
350 g
Míchaný zeleninový salát s kuřecím masem, slaninou
a bylinkovým dipem

30 Kč
115 Kč
105 Kč
99 Kč

ÚTERÝ
Celerová krémová
150 g
Španělská hovězí pečeně, dušená rýže
150 g
Kuřecí špíz s cibulí, slaninou a paprikou, smažené hranolky,
tatarská omáčka
350 g
Strapačky s uzeným masem a dušeným zelím, cibulka

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

STŘEDA
Gulášová		
150 g
Hovězí na česneku, špenát, bramborový knedlík
150 g
Kuřecí medailonky v pivním těstíčku, bramborová kaše,
polníčkový salát
350 g
Špagety s hlívou ústřičnou, cuketou, rajčaty a parmezánem

35 Kč
125 Kč
115 Kč
99 Kč

ČTVRTEK
Zeleninová s vejci
150 g
Holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salát
150 g
Vepřové maso dušené v mrkvi, vařený brambor
350 g
Staročeský trhanec s jablky, rozinkami, borůvkovou zmrzlinou
a šlehačkou

35 Kč	
115 Kč
105 Kč
99 Kč

PÁTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
150 g
Hovězí chilli con carne, dušená rýže
150 g
Vepřový kotlet s baby špenátem a parmazánem,
	šťouchaný brambor
100 g
Smažený hermelín, vařený brambor, tatarská omáčka
SPECIÁL
340 g – PEČENÉ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM
A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI
Doba přípravy speciálu je cca 20 min.

23. ledna
13.února
13. března
10. dubna
22. května
19. června
17.července
14.srpna
18. září
16. října
13. listopadu
11. prosince
Vstupné zdarma

COUNTRY KAROLÍNA
SILVER DUO
JAN DRÁBEK
J TRIO
JAN DRÁBEK
OLDŘICH HOLUB
J TRIO
OLDŘICH HOLUB
SILVER DUO
COUNTRY KAROLÍNA
JAN DRÁBEK
J TRIO

30 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

165 Kč

16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00- 19:00
16:00 - 19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -20:00

Financuje statutární město Most

Zastupitelé rozpočet podpořili
bez větších výhrad
MOST – Zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2019 a to 29 hlasy pro, 6 proti a 7 se jich hlasování zdrželo. Celkový rozpočet města
Mostu na letošní rok dosahuje schodku ve výši zhruba 120 milionů
korun.
Rozpočet byl projednán se
všemi poslaneckými kluby. „Je
to oproti předchozím rokům
zlepšení v projednávání napříč
spektrem. Příjmy jsou v rozpočtu plánovány konzervativně. Konečný výsledek běžného rozpočtu je ve výši zhruba 86 milionů
korun. Ten by měl pokrýt splátky úvěrů ve výši asi 37 milionů.
Provozní saldo činí 86 milionů
korun. Rozpočet je také naplánován jako proinvestiční. Kapitálové výdaje oscilují kolem 320
milionů korun, ale doufáme, že
se nakonec dostaneme do plusových čísel,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol. Po projednání návrhu rozpočtu město zohlednilo návrh SMM, kteří požadovali do kapitálových výdajů
zvýšit částku na bezpečnost přechodů ve městě, a to ve výši pěti milionů korun. ODS požadovala do kapitálových výdajů zahrnout prostředky na výkup bytů ve městě, přičemž pravidla
a forma by se měla ještě v průběhu roku upřesnit. „Konzultovala se i otázka bydlení v Chanově včetně kontejnerového bydle-

ní a na toto byla zahrnuta částka
ve výši 15 milionů korun,“ uvedl
dále náměstek Hrvol. Rozpočet
podpořili i někteří opoziční zastupitelé. „Rozpočet jsme prostudovali, s výhradami ho podpoříme. Jedním z důvodů bylo i vyčlenění 15 milionů na kontejnery
v Chanově. Očekávali jsme však,
že spolupráce bude vypadat jinak, než se ukazuje dnes a že budeme moci spoustu věcí konzultovat a diskutovat, vysvětlovat
si…“ poznamenala ještě před
hlasováním opoziční zastupitelka za SMM Irena Čapková.
Připomínky a návrhy ke
schvalování rozpočtu na rok
2019
Lubomíra Mejstříková za
ANO se dotazovala na snížení částky kapitálových příjmů
ze 138 milionů na 120 milionů
korun. „V plánovaném rozpočtu
byly alokovány a plánovány příjmy na Josephu. Neuskutečnily se
ale dva prodeje. Příjmy z jednoho prodeje byly přesunuty do roku 2019,“ odpověděl jí na dotaz
náměstek Marek Hrvol.

Jan Schiller z ANO se dotazoval, proč není v rozpočtu zohledněna částka na očkování
strážníků proti žloutence typu
A a B. „Dělali jsme si průzkum,
kolik strážníků není očkováno
proti žloutence a má zájem. Jedná se o osm strážníků. Až budeme mít naplněné stavy, tak uděláme hromadné očkování, bude
se jednat o částku asi 40 tisíc korun,“ reagoval na dotaz ředitel
MP Most Jaroslav Hrvol.
Zastupitele Schillera zajímal
také stav služebních psů a psovodů. „Nyní máme jednoho psa
a jednoho psovoda. Od února 2019 by měl přibýt další psovod. Sháníme samozřejmě další. Pokud budou čtyři, tak budeme rádi,“ dále zodpověděl Jaroslav Hrvol.
Jan Schiller vznesl také protinávrh na zvýšení dotace pro FK
Baník Souš z navrhované částky
1,4 milionu korun na 2,8 milionů korun. „Všechny ostatní kluby dostaly sto procent toho, co
žádaly. Dokonce dostaly přidáno více i na reklamu. Jen Baník
Souš ne. Tato částka, kterou mu
město poskytuje, je hraniční až
likvidační. Klub má pod sebou

přitom stovky dětí, bude mít významné výročí, proč ho nepodpoříme více?“ podivoval se zastupitel. Jeho protinávrh ale hlasováním většiny neprošel.
Jan Hrubeš za Piráty a Zelené
vznesl upřesňující návrh týkající se bydlení a výkupu bytů. Požadoval přesun pěti milionů korun z 15 vyčleněných na bydlení
v Chanově přidat k pětimilionové částce odboru investic na výkup bytů v Mostě tak, aby na výkupy bylo alokovaných celkem
deset milionů korun. Ani tento
protinávrh ale nebyl přijat.
Lubomíra
Mejstříková
z ANO dala návrh na navýšení rozpočtu o deset milionů korun na odkup bytů v bloku 5
a to z důvodu, aby zde nevznikaly sociální byty. „Chtěl bych
upozornit, že v tomto domě je
spolupodílové vlastnictví. Situace
je tím velmi komplikovaná. Myslím, že nebude ochota toto prodat…“ upozornil ji primátor Jan
Paparega. Zastupitelka se proto ptala, zda je možné obnovit
jednání města s vlastníky domu.
To jí primátor přislíbil, přičemž
Lubomíra Mejstříková následně
protinávrh stáhla.
(sol)

Občané požadují revizi přípravy rekonstrukce Repre
MOST – Na posledním zastupitelstvu města Mostu se zapojili
do debaty i občané. Zajímala je
probíhající příprava rekonstrukce kulturního domu Repre.
S příspěvkem a otevřeným
dopisem jménem občanské iniciativy sledující vývoj rekonstrukce Repre vystoupila Jana Jungmannová.Na téma rekonstrukce Repre na zastupitelstvu mluvila již poněkolikáté.
V předchozích příspěvcích požadovala spolu s ostatními architekty architektonickou soutěž na rekonstrukci kulturního
zařízení, avšak neúspěšně. Tentokrát kritizovala například navýšení smluvní ceny díla společnosti ARTECH na návrh stavby 8 měsíců po zahájení projekčních prací. „Tyto prostředky
mohly být už dávno využity na
transparentní výběr návrhu stavby cestou architektonické soutěže, kdy si město mohlo vybrat
nejlepší variantu z desítek návrhů a to ve spolupráci s renomovanými odborníky. I proto nemůže argument řádného hospodáře
obstát. V nastalé situaci vnímáme jako klíčovou úlohu garantů
a odborných konzultantů, kteří mohou působit jako oponen-

Rekonstrukce Repre je jednou z nejzásadnějších investic ve schváleném rozpočtu pro letošní rok. Mezi občany je
budoucnost této budovy námětem k mnoha otázkám a diskusím.
ti práce vybraného projektanta a v mezích možností pomoci městu získat co nejkvalitnější projekt,“ uvedla stěžovatelka.
Poté vznesla k vedení města několik dotazů. Například jakým
způsobem jsou reflektovány připomínky městského architekta,
se kterým město na dohled nad

rekonstrukcí uzavřelo smluvní
vztah. Zajímalo ji, jakým způsobem jsou vypořádány také připomínky externího konzultanta a architekta Ondřeje Beneše,
s nímž má město rovněž uzavřenou smlouvu. „Probíhají osobní jednání mezi tímto konzultantem a projektantem stavby?

Připravujete veřejnou prezentaci projektu s účastí obou zmiňovaných osob? Domníváme se, že
bez kvalitního návrhu nemá cenu pokračovat v daných fázích
projektování a bylo by vhodné
zvážit revizi celého procesu,“ namítala dále Jana Jungmannová.
(sol)

Krajská zdravotní zvyšuje od ledna platy
ÚSTECKÝ KRAJ - Představenstvo Krajské zdravotní schválilo finanční plán společnosti pro rok 2019. Mimo jiné zahrnuje změny
v odměňování zaměstnanců. Pro rok 2019 počítá Krajská zdravotní s meziročním nárůstem osobních nákladů o 392 milionů korun.
Oproti roku 2018 je to navýšení o 9,7 procenta.
Změny v odměňování, které
proběhnou od 1. ledna 2019, se
soustředí především na nelékařský zdravotnický personál. Vycházejí ze schváleného nařízení vlády
a úhrad za zdravotní péči pro příští rok a rozšiřují systém stabilizačních příplatku. „Například u všeobecných sester v třísměnném nepřetržitém provozu se zvyšují na 7 000
korun měsíčně. Navýšení mezd se
dočkají také sanitáři a ošetřovatelé
v nepřetržitém směnném provozu,

a to o 2 000 korun, fyzioterapeuti,
ergoterapeuti a sálové sestry si polepší o 4 000 korun a sestry v jednosměnném provozu získají příplatek
1 500 korun. Změny v odměňování zahrnují také nárůst minimální mzdy a souvisejících příplatků,"
informoval předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.
Krajská zdravotní spravuje v Ústeckém kraji nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích,
Mostu a Chomutově.
(nov)

Zdravotníky krajské zdravotní čeká letos zvýšení platů.
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S Robertem Vano o lidech, platině a kombajnech

Výjimečný

Most - Na sklonku uplynulého
roku měla mostecká veřejnost
skvělou příležitost, setkat se se
světoznámým uměleckým fotografem Robertem Vano a jeho
tvorbou, a dokonce absolvovat
s umělcem i jednodenní workshop.
V děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie byla zahájena výstava Vanových fotografií s názvem Memories, kterou
zde mohli zájemci zhlédnout až
do současných dní nového roku.
Výstava se zároveň stala příjemnou paralelou k poslední Vanově
stejnojmenné knize. Kromě černobílých fotografií tu umělec poprvé zveřejnil také barevné snímky. Významná část této velkolepé
kolekce vznikla v New Yorku, Paříži, Miláně a dalších destinacích.
Kniha přináší průřez jeho tvorbou od roku 1968 až po současnost. Memories jsou výjimečnou
fotografickou publikací, která by
neměla chybět v knihovně milovníků umění a fajnšmekrů.
Týdeníku Homér poskytl Robert Vano ochotně i exkluzivní
rozhovor, který přinášíme čtenářům, jak jsme slíbili v posledním
prosincovém čísle…
Proč se představila v Mostě
z vaší tvorby právě výstava Memories?
Je to poslední výstava, která vznikla u příležitosti knihy
Memories. Zdejší organizátoři si ji vybrali a já jsem za to rád
a mám radost, protož koresponduje i s touto mou poslední knihou, která je v pořadí již osmou.
Využíváte i netradiční a vysoce uměleckou techniku fotografií - platinotypii. Jaké fotografie do této platinové kolekce zařazujete?

Platinová kolekce je dělaná
ručně. Barevné fotky nemohou
být platinové, protože platinová
fotka je černobílá a je to celkem
jiný proces. Mám vždycky tak
čtyři, pět, šest fotek, které mám
rád a ty potom dělám i platinové.
Na kolik přibližně taková platinová fotografie přijde?
To je různé. Začíná třeba na
dvaceti tisících a cena se pochopitelně může stupňovat. Například tulipány se prodaly skoro
všechny, ty byly za sto tisíc. Jiné
fotografie z této kolekce, které se
ještě neprodaly, nebo je nikdo nechce, jsou zatím u nuly…
Máte před sebou ještě nějaký „sen“ nebo „cíl“, co byste
chtěl vyfotit…?
Nikdy jsem konkrétní sen, co
chci vyfotit, neměl. Jen jednou.
To jsem chtěl vyfotit Beatles, ale
ti se rozpadli dřív, než jsem se stal
fotografem (smích, pozn.)… Od
té doby proto žádné takové cíle nemám a nedávám si je. Fotím, jak to jde, a fotím lidi, kterým bych možná ani nikdy nezavolal, protože bych se bál, že
ode mě vyfotit chtít nebudou. Fotím pro některé časopisy životního stylu a mám tak možnost fotit
i nové lidi, které bych třeba nikdy
nepoznal…
Takže si objekty zájmu nevybíráte…?
Když je to o lidech, tak si moc
nevybírám. Já mám lidi rád. Ale
kdyby mi někdo nabídl fotit
kombajny, tak bych do toho nešel, protože to neumím a tak to
nedělám.
Vzpomenete na váš nejobtížnější záběr – nebo co se vám
nejhůř fotí?

Robert Vano je především módní a reklamní fotograf. Fotografuje černobílé portréty a akty na klasický film a používá také už málo používanou techniku platinotypie (fotografický proces, který je založen na citlivosti platinových solí na
osvětlení. Jedná se o nejtrvanlivější fotografickou techniku.
Tato metoda se používá především v náročné portrétní fotografii, ale kvůli vysoké ceně platiny se téměř nerozšířil, pozn.)
Od roku 1995 žije v Praze, kde v období 1996–2003 pracoval jako umělecký ředitel v českém vydání časopisu Elle a poté do roku 2009 jako kreativní ředitel v agentuře Czechoslovak models. Od té doby pracuje jako fotograf na volné noze.
Spolupracuje se světovými značkami, vede workshopy „Daylight nude“. Nejraději fotografuje při denním světle.

Světoznámý fotograf Robert Vano vydal nedávno svou již osmou
knihu s názvem Memories.
(Foto: Jana Jurčová)
Nejhůř nikdy nebylo… Většinou se mi vždycky všechno fotilo
dobře, jen někdy některé fotografie nevyjdou. Říkalo se, že když
nafotíte dva kinofilmy, každý den
máte sedmdesát dva políček, za
rok máte dvacet osm tisíc šest set
padesát políček a z toho jich deset vyjde, i kdyby náhodou. Tak
tohle mám a ty co nevyjdou, ty
jsou doma.
Máte nějakou, pro vás osobně, nejcennější fotografii či fotografie?
Je to portrét pana Havla. I když
politiky většinou nefotím. V roce 1967 jsem ale utekl. Tenkrát
mě režim zbavil občanství a státní příslušnosti a nemohl jsem domů 30 let. Když přišla změna, tak
prezidentem byl pan Havel a já se
konečně mohl vrátit domů. Pana
prezidenta jsem znal už i v Americe, protože se tam hrály jeho
hry na Broadwayi, četl jsem taky

jeho knížky… Je to pro mě cenná
fotografie. Byl to pro mě ale stejně člověk, a ne žádný pes nebo
kombajn…
Je o vás známo, že velmi nerad cestujete autem. Jak jste se
tedy dostal sem k nám do Mostu a jaká byla cesta?
Autem, pochopitelně. Zeptejte se řidiče, protože jsem po celou cestu nadával a pokaždé chci
vystoupit na každé benzince, kde
zastavíme s tím, že dál nejedu.
Teď ještě navíc pršelo, minulý týden sněžilo… A říkám si, proč
tohle dělám. Stejně nebudu vyšší
ani mladší, frajera mi nenajdou,
Oskara nedostanu, proč tam
vlastně teda jedu… a už jsem tady - takže do zítřka, kdy tu mám
workshop, to bude pro mě ještě
dobré, a pak zase nanovo, ale oni
už to o mně vědí…
Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Evropský seriál NASCAR poprvé se zastávkou v Mostě
MOST - NASCAR Whelen Euro Series bude mít v roce 2019 ještě vyšší úroveň. Počet závodů se rozšíří
o podnik v Mostě, který se pojede o posledním červnovém víkendu. Diváci se mohou těšit na zpestření
o ženský element v podobě známé německé jezdkyně Ellen Lohrové, která se jako dosud jediná žena
pyšní vítězstvím v závodě prestižní série DTM.
Ve dnech 28. až 30. června
se mohou fandové těšit na českou premiéru v Mostě v rámci
The Most American Show NASCAR, kde se o atraktivní náplň
celého víkendu postarají i tradiční závody historických vozidel. Americké stock cars zde
budou závodit v sobotu i v neděli.
Prezident pořádající organizace NWES Jerome Galpin připomíná: „Naší snahou je nabídnout fanouškům NASCAR v Evropě čisté závodění a dramatické
souboje, stejně jako skvělou americkou atmosféru se spoustou zábavy kolem tratí. Stejně tak všem
poskytneme jedinečný přístup
k týmům, jezdcům a vozům. Jde
nám o společnou oslavu vášně
k závodům, které milujeme.“
Jednou z velkých hvězd, kterou přilákala NASCAR Whelen
Euro Series, je Ellen Lohrová.
Ve své jednatřicetileté závodní kariéře vystřídala nejrůznější
typy automobilů. Je jedinou ženou, která vyhrála závod DTM.

V sérii NASCAR bude startovat s vozem Chevrolet Cama-

ro rakouského týmu Df1 Racing. V Mostě budou moci fa-

noušci držet palce i českému zástupci v tomto seriálu Martinu
Doubkovi, který pojede s Chevroletem Camaro týmu Belgium
Driver Academy s podporou
svého Orion Racing Teamu.
(nov)
THE

MOST DRIVING

Závodní víkend zahrnuje

28 – 30/06/2019

THE MOST AMERICAN SHOW

NASCAR
FORMULA JUNIOR | GRAND HISTORIC FESTIVAL

• NASCAR Whelen Euroseries
• FIA Lurani Trophy for Formula Junior cars
• Triumph Competition & British GT
• HAIGO Tourenwagen
• HAIGO Formelwagen
• Formel Vau Europa

Hlavní body doprovodného
programu
• Sraz majitelů historických vozů
• Výstava historických vozů
• Pit walk
• Autogramiáda jezdců
• Oﬀroad
• Otevřená servisní zóna
• Atrakce pro děti

Vstupenky je možné zakoupit on-line
prostřednictvím webových stránek autodromu
v sekci VSTUPENKY.
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Šampionát NASCAR Whelen Euro Series poprvé zavítá do České republiky, a to právě na mostecký autodrom.
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Filipovým rodičům trvalo roky, než se jim konečně narodil syn. Filip tak byl vymodlené dítě starších rodičů. Pro oba
byl středobodem světa. Od dětství ho oba rodiče přesvědčovali, že je výjimečný. Že si zaslouží zvláštní pozornost. Rodina byla dobře situovaná, Filip
tak měl vše, na co si
vzpomněl. Rodiče se
o něj báli, nechodil
proto do školky ani
do jiných dětských
kolektivů. Otec vybral jako vhodný
sport pro svého syna tenis a také zaplatil soukromé lekce. Filip tak vyrůstal
mezi dospělými. Neuměl si hrát s dětmi
a sám sebe považoval za něco extra. Na
základní škole ostatní děti okamžitě pochopily, že Filip je nesnesitelný maminčin mazánek
a vyhýbaly se mu. Filip se tím nijak netrápil. Nikdo, kdo neuznával jeho výjimečnost, si jeho pozornost nezasloužil. Na druhém
stupni už měl Filip potřebu někam patřit. Chtěl, aby ostatní
spolužáci přijali, že je lepší a důležitější než oni a aby si vážili jeho zájmu. Nejprve se snažil vyniknout tím, že se ve škole předváděl s drahými věcmi. Rodiče
mu koupili všechno, co jen chtěl.
Každou novinku, módní výstřelek, nejdražší telefony, drahé rakety, boty, prostě všechno, čím
mohl vyniknout nad ostatními.
Děti ho ale ani tak nebraly mezi
sebe. Začal si tedy jejich pozornost kupovat. Vybral si několik
spolužáků, u kterých bylo jasné,
že jejich rodiče nemají na rozhazování. Zval je a platil za ně, půjčoval jim své drahé věci, dával
jim peníze ze svého velkorysého
kapesného. Tohle zabralo. Kolem
Filipa se začali točit tři kluci, kteří ho za výhody, které z něj měli, věrně všude následovali. Filip
byl spokojený. Ve své nové partě si zvyšoval sebevědomí. Bylo to přesně to, co chtěl. Kluci
ho obdivovali a on se cítil dobře.
Ostatní ho nezajímali. Ještě mu
nebylo patnáct let, když se prvně zakoukal do jedné holky. Jmenovala se Bára a do jejich školy přišla v září do sousední třídy
z jiného města. Nikoho neznala
a Filip cítil příležitost. Bára určitě pochopí, že on je z celého města ten nejlepší právě pro ni. Líbilo se mu, jak se Bára oblékala.
Byla jiná než spolužačky ze třídy.
Prvních několik týdnů Báru Filipův zájem těšil. Zval ji do kina,
platil za ni v kavárnách, dával jí
dárky. Pak si ale Bára uvědomila,
že Filip je rozmazlený kluk, kterého ostatní nemají rádi. Byl příliš zahleděný sám do sebe, aby se
s ním Bára chtěla dál bavit. Ve
škole se rozkoukala a začala chodit s jinou partou. O Filipa ztratila zájem. To ale Filipa rozlítilo.
Rozhodl se, že si to nemůže nechat líbit. Ta holka ho prostě odkopla. A s ní šli i jeho tři kamarádi. Najednou měli chuť stýkat se
se spolužáky. Filip už toho všeho měl dost. Dost těch dětí, které nad ním ohrnovaly nos. On
se snažil. Platil za ně, používali jeho věci a oni se klidně rozhodnou, že se budou raději bavit s někým jiným. S tím póvlem.
To Filip měl z celé třídy nejlepší
známky a největší pravděpodobnost skvělé budoucnosti. To Filip pravidelně vyhrával tenisové
turnaje. To Filip chodil nejlépe
oblékaný a měl nejdražší mobil.
Ten večer po dlouhé době brečel.
Zavřený ve svém pokoji s hlavou
pod dekou polykal slzy, které se
mu hrnuly do očí. Nechápal, co
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soudnička
dělá špatně. Chtěl být oblíbený.
Chtěl mít kamarády. Chtěl, aby
si ho ostatní vážili a uznávali ho.
A zatím byl sám. Nikdo si ho nevšímal. Neměl kamarády a holka, se kterou chtěl chodit, ho
nechtěla. Najednou mu přišlo,
že není tak skvělý,
jak ho neustále přesvědčovali rodiče.
Že s ním něco není v pořádku. Usnul
až pozdě v noci. Od
pláče přešel k sebelítosti a nakonec ke
vzteku. Rodiče mají pravdu. To jeho
spolužáci jsou divní. Nezaslouží si ho.
A tak se k nim bude také stavět. Druhý den šel do školy
s pyšně zdviženou hlavou. Jestliže dříve si spolužáků nevšímal, teď byl vysloveně nepříjemný. Koho mohl, toho sekl zlým
slovem. Však on jim ukáže. Několik následujících měsíců zuřila mezi Filipem a jeho spolužáky
skrytá válka. Naoko se vzájemně ignorovali, Filip ale nevynechal jedinou příležitost, jak někomu ublížit. Donášel na spolužáky učitelům, vysmíval se těm,
kteří si nemohli dovolit nové oblečení nebo sportovní pomůcky, vždy našel způsob, jak někomu ublížit. Před učiteli se ale
tvářil jako vzorné dítě. Dál sbíral
úspěchy ve sportu i dobré známky. Svůj boj s dětmi ale prohrával. Byl přeci jen sám. Když začala třída plánovat na červen rozlučkový mejdan, na který chtěli
pozvat i třídní učitelku, jeho nikdo nepozval. Dokonce mu přímo řekli, ať nechodí, že ho tam
nechtějí. Akce se měla konat odpoledne a večer na školní zahradě. Školník tam třídě postavil
party stan. Děti z domova přinesly občerstvení, kluci zapojili aparaturu. Tančilo se, pilo nealko a vzpomínalo na všechno,
co spolu za devět let třída prožila. Filip se na akci také připravil.
Ale po svém. Když ho tam nechtěli, ještě neznamená, že nepřijde. Jeho táta byl lovec. Ve skříni
měl několik pušek, ze kterých Filipa učil střílet. To se teď Filipovi hodilo. Nabral si plnou kapsu
nábojů a na záda zavěsil dvě z tátových pušek. Na školní zahradu
se dostal přes plot. Zůstal stát za
zahradním domkem a sledoval
rozjařené spolužáky. Hudba hrála, většina tančila. Učitelka seděla s malou skupinou holek u stolu a pozorovala mumraj. Všichni se zdáli být spokojení. V klidu a s rozmyslem sundal ze zad
obě pušky a nabil je. Pak zaklekl
a jak ho táta učil, pečlivě namířil. V hledáčku měl rozesmátou
tvář Báry. Výstřel zanikl v hlasité hudbě. Bára se skácela k zemi
s krvavou dírou v hlavě. Nikdo
nechápal, co se děje. Holky začaly ječet. Učitelka vyskočila ze
svého místa a běžela k ležící dívce. Teď už to měl Filip těžší. Druhým výstřelem poslal k zemi kluka, který mu Báru přebral. Pak
už mířil a střílel bez rozmyslu.
Než se spolužáci rozutekli, stačil
ještě dvakrát nabít obě pušky. Byl
spokojený. Na zemi zůstaly ležet
čtyři děti, další dvě byly zraněné lehce a z místa se jim podařilo
utéct. Filip slyšel policejní sirény.
Najednou dostal strach. Uvědomil si, co udělal. Pak se ale uklidnil. Patnáct let mu bude až v srpnu. On není trestně odpovědný.
Až mu bude osmnáct, musí ho
pustit. Ty tři roky mu stály za to.
Jeho pověst ho bude provázet. Je
výjimečný. Nikdo ho nesmí ignorovat.
(pur)
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Most na Podkrušnohorské opět na stole

Litvínov žádá o dotace
LITVÍNOV – V letošním roce má Litvínov šanci na řadu dotací. Na posledním jednání v prosinci loňského roku schválili zastupitelé řadu
žádostí.
Zastupitelé souhlasili se spolufinancování rekonstrukce volejbalového areálu, na který žádá dotaci Volejbalový klub Chemopetrol
Litvínov. Za dotaci postaví volejbalový klub novou klubovnu a šatny. Dále zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR Podpora rozvoje regionů 2019, konkrétně Podpora obnovy místních komunikací. Za dotaci plánuje město upravit ulice
Vančurova, Seifertova a Dvořákova. Žádost o dotaci schválili také
na demolici bytového domu čp. 271 – 276 v Gluckově ulici v Janově. „Bude super, pokud dotaci dostaneme, pokud ale ne, tak musíme
tento dům zdemolovat i za vlastní peníze,“ připomněl Roman Ziegler (ANO).
(pur)

LITVÍNOV – Na posledním jednání schvalovali zastupitelé navýšení výdajů o 811 tisíc korun
na projektovou dokumentaci
na most na Podkrušnohorské
ulici. To vzbudilo v opozici značné emoce. Architektonická soutěž byla podle opozice špatně
zadaná.
Navýšení ceny projektové dokumentace ovlivní další zadání.
„Původně byla zadána projektová dokumentace na most, mostní konstrukce a prostranství pod
mostem. Během přípravy projektové dokumentace byl zjištěn havarijní stav opěr, které se musí vybudovat nové. Ty by stejně
město muselo vyřešit, je lepší je
udělat naráz s mostem. Součástí projektové dokumentace bude
i řešení propustku potoka,“ vysvětlila starostka Kamila Bláhová (ANO).
Navýšení ceny za projektovou dokumentaci o 881 tisíc
korun ale zvedlo ze židle Filipa Marka (LITVÍNOV DO TOHO). „Objednali jsme si projektovou dokumentaci na most,
kdy hlavním kritériem byla cena. Teď budeme doprojketovávat předmostí. Výsledná cena za
nový most tak nebude 55 miliónů korun, ale bude o dalších 15

Starostka Litvínova při debatě s jednatelem SPORTaSu Miroslavem Otcovským.
miliónů korun vyšší. Architektonická soutěž byla špatně zadaná. Obyvatelé města se v anketě
rozhodovali, zda nový most, nebo kruhový objezd. To ale nevěděli, že cena mostu bude výrazně
vyšší, než kterou jim tehdy sděli-

lo město. Třeba by to jejich názor
ovlivnilo,“ namítal Filip Marko. Jeho názor přijal také Roman Ziegler (ANO): „Slova pana Marka ve mně silně rezonují a měli bychom tedy přemýšlet, jestli ten most za tyhle peníze

chceme, nebo ne.“ Rozpočtovou
změnu zastupitelstvo nakonec
schválilo a opěry a propustky se
projektovat budou. Se stavbou
mostu se začne nejdříve v roce 2020.
(pur)

Kraj podpoří spolky na venkově
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj vyhlásil program na podporu komunitního života na venkově. Určen je na podporu projektů obcí na
území místních akčních skupin. Těch je na území kraje devět. Pro
oblast Mostecka je to Místní akční skupina Naděje.
Menší obce na venkově si na
dotace z Evropské unie mohou
sáhnout právě díky místním
akčním skupinám. Pro komunitní život na venkově ale tyto
dotace určeny nejsou. „Spolková činnost v obcích na venkově je
velmi důležitá. Lidé na venkově
nemají tolik možností k setkávání jako lidé ve městech. Činnost

spolků a rozličné komunitní aktivity jsou pro venkov nepostradatelné,“ řídká předseda Svazku obcí v regionu Krušných hor
David Kádner.
Právě na podporu komunitní
činnosti na venkově se rozhodli
přispět i krajští zastupitelé.
„Podporu s cílem řešit situaci vyjádřili na svém zasedání

zastupitelé Ústeckého kraje, kde
schválili pilotní dotační program
Podpora komunitního života na
venkově. Ten je připraven podpořit projekty v obcích na území místní akční skupiny. Pro rok
2019 je vyhlášen program zkušebně a po vyhodnocení monitorovacích ukazatelů a dopadů dotačního programu na území regionu bude poté rozhodnuto
o zařazení programu do skupiny
stálých dotačních titulů Ústeckého kraje,“ informoval náměstek
hejtmana Martin Klika.

V Ústeckém kraji je činných
devět místních akčních skupin,
které působí na území 305 obcí Ústeckého kraje, kde žije přes
390 tisíc obyvatel. Žadatelem
v pilotní dotačním titulu budou
pouze místní akční skupiny Ústeckého kraje, které následně
podpoří realizaci projektů ve
svém území tak, že finanční dotaci použijí na podporu spolkové činnosti a drobného komunitního života. Žádosti mohou
MASky podávat do 21. února.
(pur)

Nejkrásnější fotografie z Krušných hor
KRUŠNÉ HORY – Nejkrásnější fotografie z Krušných hor se jmenuje
Svítání. Vyfotil ji fotograf z Litvínova Milan Vobořil.
Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadací pro obnovu Krušnohoří devět let vyhlašuje soutěž o nejkrásnější fotografii Krušných
hor tak, jak ji pořídí fotografové amatéři při svých toulkách
po Krušných horách. Do soutěže roku 2018 se přihlásilo 26 fotografů. „Jejich fotografie jsme
postupně zveřejňovali na Facebooku Krušné hory – volný čas
a turistika. Veřejnost svými hlasy za vítěze zvolila Milana Vobo-

řila, fotografa z Litvínova,“ prozradila ředitelka agentury Eva
Maříková. Vítěz soutěže od Destinační agentury Krušné hory
získal ocenění a poukaz na výlet s Offroad safari dle vlastního výběru. Odborná porota vybrala dalších dvanáct fotografií,
ze kterých vznikl kalendář Krásy Krušných hor. „Ten si mohou
zájemci prohlédnout nebo i zakoupit v Informačním turistickém centru DAKH v Litvínově,“
doplnila Eva Maříková. (pur)

Právem oceněný vítězný snímek. (více na straně 12)

Hledáme

HRÁČE

NABÍZÍME

tým

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

Elektronik Mechanik
Operátor ve výrobě
Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých bene tů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

od

28.000,- Kč

prace@starcam.cz

www.starcam.cz

+420 605 630 611

prace@nemak.com

www.nemak.com
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Od židovských památek po gastronomii
KRUŠNÉ HORY - Turisté v Krušných horách najdou v informačních
turistických centrech nové materiály, které pro ně připravila Destinační agentura Krušné hory. Kromě průvodce po hornické krajině
pro pěší turisty i motorkáře, jsou tematicky zaměřené na Krušné
hory.
Největší pozornost věnovala vloni Destinační agentura Krušné hory hornické krajině Krušnohoří. Vznikly hned
tři materiály. Brožura Hornická stezka Krušných hor, která provází turisty po zajímavých místech Krušnohoří spojená s hornictvím. „Výpravy
za zajímavostmi mohou turisté absolvovat autem, pěšky nebo na kole. Okruhy pro cyklisty, které vznikly jen pro tuto
příležitost, jsou součástí brožury. Na výlet po rekultivovaných
plochách se mohou vydat i na
motorce, v informačním centru DAKH v Litvínově se snadno doptáte na speciální vydání
motorkářského průvodce Motowander. Součástí Hornické
stezky Krušných hor je i série
vizitek ze zvláštní edice označených logem projektu,“ představila projekt ředitelka destinační agentury Eva Maříková. Na
projektu spolupracovala agentura s těžebními společnostmi

v regionu Severní energetickou, Vršanskou uhelnou a Severočeskými doly.
Destinační agentura vydala vloni také průvodce „Židovské památky Krušných
hor“. Průvodce vznikl ve spolupráci s Židovskou obcí Teplice. Mapuje většinu židovských památek, které se nachází nebo se v minulosti nacházely na území destinace
Krušné hory. V současné době
většina z nich spadá pod správu Židovské obce Teplice. Letos vyjdou Mapové plány měst
Most, Litvínov, Teplice, Bílina, Krupka, Chomutov, Jirkov
a Duchcov v uceleném souboru a Gastro průvodce Krušnými horami. V něm turisté najdou doporučení na nejlepší
gastro zážitky v Krušných horách a také místní recepty, rozhovory s kuchaři či chovateli
skotu, pěstiteli zeleniny a výrobci pochoutek.
(pur)

DANIEL

REKLAMA A MARKETING

office@agenturadaniel.cz
@reklamniagentura.daniel

www.agenturadaniel.cz
Brožuru Hornická stezka a Židovské památky si můžete vyzvednout
v litvínovském „íčku“.

Mezibořské děti obstály v jazykovém klání
MEZIBOŘÍ - Žáci deváté třídy mezibořské základní školy změřili své
síly v jazykových znalostech se studenty kvarty litvínovského Gymnázia T. G. Masaryka.
Čtyři skupiny po čtyřech soutěžících z každé třídy nejprve vyzkoušely své komunikační
dovednosti. V prvním kole měli
soutěžící za úkol v angličtině sehrát scénku dle stanoveného zadání. Jednalo se o příběhy z každodenního života pracujících li-

dí. Ve druhém kole hráli hru na
principu známého pořadu Prima partička. Jeden ze soutěžících se zbytku týmu snažil anglicky přiblížit zadaný děj, předmět, zvíře nebo rostlinu tak, aby
ji soutěžící co nejrychleji uhádli. „Celá soutěž byla velmi pěkně

připravená. Všichni jsme se dobře bavili. Naši žáci mě překvapili, jak dobře zvládají komunikaci
v cizím jazyce. Smyslem celé akce
bylo nejen procvičit si angličtinu,
ale také zvládnout komunikaci v jiném prostředí, než na které jsou děti ze školy zvyklé a porovnat si své schopnosti se svými
vrstevníky z jiné školy. Naše děti skvěle obstály,“ pochválila akci
i soutěžící Dáša Kunkelová, ka-

riérový poradce mezibořské základní školy. Po ukončení soutěže vzali studenti gymnázia žáky
mezibořské školy na prohlídku
učeben a dalších prostor gymnázia. Akci považuje za zdařilou
také ředitel gymnázia Jan Novák: „Pro děti, které mají v úmyslu se ke studiu na litvínovském
gymnáziu přihlásit, jsou podobné akce skvělou příležitostí, jak
školu poznat.“
(pur)

Sev.en Energy má nového finančního ředitele
MOST - Novým finančním ředitelem Sev.en Energy se stal Ing. Jiří Postolka. Do skupiny přišel ze společnosti Severočeské doly a.s.
Jiří Postolka se financím věnuje celou svou profesní kariéru. „V různých společnostech skupiny ČEZ v posledních 10 letech
Jiří Postolka řídil oddělení zabývající se controllingem, daněmi i účetnictvím. Za svého působení v Severočeských dolech a.s.
získal prestižní ocenění Finanční
ředitel roku 2013, kdy se pod jeho vedením povedlo zvýšit zisk
firmy i výrazně uspořit náklady při realizaci náročných investičních projektů,“ uvedla mluvčí
skupiny Sev.en Energy Gabriela
Sáričková Benešová. Ve skupině
Sev.en Energy bude dohlížet na
finanční operace a zaměří se také na posílení kontrolní činnosti.

P

Jiří Postolka je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze,
ve volném čase se věnuje zejména sportu, jako je cyklistika, florbal či stolní tenis.
Skupina Sev.en Energy po rozsáhlé restrukturalizaci nabrala
nový směr. Tradiční česká energetická skupina má nyní ambici uspět v silné konkurenci na
evropských trzích. Důležitým
krokem byla loňská změna obchodní strategie i nové zaměření na možnosti investic v Evropě i tuzemsku. Luboš Pavlas jako nový CEO skupiny navíc významně rozšířil svůj manažerský
tým o řadu zkušených odborníků v oblasti obchodování. (nov)

Nový finanční ředitel Sev.en Energy Jiří Postolka.

orušené paragrafy

Očesal vánoční strom
MOST – Kuriózní případ
krádeže šetří mostečtí strážníci. Ti spatřili v době vánočních
svátků mladíka, který sundává
vánoční koule z vánočního stromu. „Muž strážníkům sdělil, že
svojí přítelkyni chtěl udělat radost a přinést jí domů dárek z vánočního stromu. Za tento přestupek byl na místě projednán v příkazním řízení,“ uvedl Vlastimil
Litto z Městské policie v Mostě.

Bujaré oslavy
odnesly dveře
MOST – Hádku mezi mužem
a ženou v bytě na třídě Budovatelů přijela řešit hlídka městské
policie na základě telefonické-

ho oznámení. Strážníci na místě zjistili, že muž měl poškodit
vstupní dveře do domu při návratu z oslav. Při kontrole dokladů také zjistili, že muž je v databázi hledaných osob Policií ČR.
Případ převzala PČR.

Spadlý strom
MOST – Mostečanka oznámila na linku 156, že v ulici Jaroslava Vrchlického spadl strom
na zaparkované auto. Na místě
zasahovala městská policie, ke
které se přihlásil majitel poškozeného vozidla. Strážníci přivolali technické služby. Ty zajistily odstranění spadlého stromu
z veřejného prostranství včetně
vyřešení škodní události.

Zloději rybáři
MOSTECKO – Policisté v Mostě a v Litvínově řeší případy krádeží, kdy lapkové ukradli rybářské náčiní.
V Mostě se neznámý poberta vloupal do sklepa, kde z jedné kóje, kterou prohledal, odcizil brašnu s rybářskou výbavou.
Poškozený majitel vyčíslil škodu na částku 10 000 korun. Jiný zloděj se násilím vloupal do
sklepní kóje v panelovém domě
v Litvínově. Z ní odnesl batoh
a v něm rybářské pruty v celkové hodnotě 16 000 korun.

O výhru nepřišel
MOST – O svoji výhru málem přišel hráč v jedné mostec-

ké herně. Když u herního automatu zjistil, že vyhrál několik tisíc korun, zamířil k pultu
k obsluze herny. Následně ale
zjistil, že výherní lístek v automatu chybí. „Policisté obvodního oddělení v Mostě zjistili,
že výherního lístku se zmocnila
dvojice, která v herně též hrála
na automatech. Ta lístek ve výherním automatu nalezla a místo toho, aby ho odevzdala obsluze, tak si ho ponechala,“ informovala policejní mluvčí mostecké státní policie Ludmila
Světláková. 40letá žena a 34letý muž, oba z Teplicka, byli obviněni z přečinu zatajení věci.
Výherce nakonec svoji výhru
získal.
(sol)
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Divadlo VeTři získalo
ochrannou známku
MOST - Divadlo VeTři, jehož hlavními aktéry jsou Míša Marková
a Vlasta Vébr, získalo ocenění své divadelní preventivní činnosti.
Výběrová komise Destinační agentury Dolní Poohří a Asociace
regionálních značek vyhodnotila preventivní pořady Divadla VeTři „Prevence tak trochu jinak“ jako originální a přínosný zážitek
pro malé i velké publikum s působností po celé České republice.
Preventivní pořady Divadla VeTři se tedy mohou pyšnit ochrannou známkou a tím, že jsou řádně CERTIFIKOVANÉ. „Z ocenění
naší ‚práce‘ máme velikou radost. Pevně věříme, že ‚PREVENTIVKY‘ budou i nadále velkým přínosem v oblasti prevence pro malé
i dospělé publikum od Aše až po Zlín a samozřejmě i na Mostecku,
kde rovněž s našimi pořady působíme,“ říkají aktéři divadla, Míša
Marková a Vlasta Vébr.
(nov)

zpravodajství

Zaměstnanci Unipetrolu vyběhali
160 tisíc Kč pro žáky z Litvínova a Mostu
LITVÍNOV - Bezmála 800 kilometrů naběhali vloni členové
běžeckého klubu skupiny Unipetrol na vybraných závodech
po celé republice. Tyto kilometry proměnili v částku 160 tisíc
Kč, kterou Nadace Unipetrol
rozdělila mezi potřebné žáky
a studenty, aby jim pomohla čelit nepříznivému osudu
a zlepšila jejich studijní podmínky.
Davidovi a jeho dvěma sourozencům ze Základní školy
v Litvínově – Hamru, Dominikovi ze Střední školy průmyslové v Mostě a Janovi z Odborné střední školy podnikatelské
v Kolíně, Nadace pořídila počítače a přispěla na další výdaje spojené se vzděláváním,
které zajistí vedení škol. „Není nám lhostejný svět okolo nás.
Cílem našeho běžeckého klubu
je mimo jiné smysluplně podporovat rodiny, které nemají na
růžích ustláno, a přesto se svému nepříznivému osudu nepodřizují a ze všech svých sil s ním
bojují,“ uvádí Michal Chmiel,
ředitel personálního oddělení skupiny Unipetrol. „Je nám
ctí podpořit Davida, Dominika
a Honzu v jejich úsilí vydobýt
si své místo na slunci. Jsme rádi,
že jsme jim pomohli dosáhnout

Běžecký klub Unipetrolu neběhá jen pro zdraví a pro radost, ale kvůli pomoci dětem.
na podobné vzdělávací podmínky, jako mají jejich spolužáci.
Chybějící vybavení by nemělo
stát v cestě za vzděláváním žádného nadaného žáka, byť by se
jednalo o studenta se specifickými vzdělávacími potřebami, nebo o studenta, který čelí komplikovaným životním podmínkám v mladém věku,“ dodává

ředitelka Nadace Unipetrol Julie Růžičková.
„Neexistují snad slova díků,
kterými bychom mohli vyjádřit
své poděkování zaměstnancům
společnosti Unipetrol za podporu, kterou věnují Davidovi
a jeho sourozencům,“ řekla při
předání daru ředitelka základní školy Litvínov – Hamr Rad-

ka Jirkovská. „Děkujeme za dar,
který umožní všem třem žákům
dosahovat kvalitních studijních
výsledků. Není pochyb o tom,
že s kvalitním počítačem dokáže
Dominik své nadání plně rozvinout,“ doplňuje Vladimíra Beránková, třídní učitelka Střední
školy průmyslové v Mostě.
(nov)

Litvínovští, přijďte rozhodnout o osudu hřiště!
LITVÍNOV - Dětské hřiště v ulici
Gorkého v Litvínově má v rámci další etapy akce Stavební
úpravy ulic Podkrušnohorská
a Gorkého projít revitalizací.
Zároveň se má rozšířit pro
účely parkování. Vedení města
chce tento záměr veřejně projednat s občany. Chce znát jejich názor a připomínky. Veřejné projednávání se koná
23. ledna v Centru bakalářských studií Scholy Humanitas. Začátek je v 16 hodin. Vedení města vyzývá občany, aby
na veřejné projednávání přivedli i své děti. Také názor nejmladších obyvatel Litvínova,
kteří plochu dosud využívali,
totiž vedení města zajímá.
(pur)

MŠ Bezručova

Řešená plocha

Zváni jsou dospělí i děti - přijďte a řekněte svůj názor.

Začínáte podnikat? Požádejte o dotaci!
ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj vyhlásil dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“.
O dotaci pro rok 2019 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji,
získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního

programu nebo v roce předchozím (tj. 2018 nebo 2019) a splní
podmínky programu. Celková
finanční alokace pro program je
osm milionů korun. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat, je 200 tisíc korun, minimální pak 50 ti-

síc korun. Poskytnutá dotace
může tvořit maximálně 70 procent celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí se uskuteční
od 4. 2. do 8. 3. 2019.
Více informací najdou zájemci na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustec-

ky.cz v sekci „Dotace a granty“
– podsekci „Podpora začínajících podnikatelů“ (http://www.
kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/
p1=204744) nebo na seminářích pro žadatele, které se budou
konat 23. 1. a 13. 2. 2019. Přihlášky na semináře se přijímají prostřednictvím on-line formuláře umístěným na https://
goo.gl/forms/C9lyWU6K3Y1HZWIi2.
Dotační program byl poprvé vyhlášen v roce 2016. V rámci prvního kola bylo přijato celkem 221 žádostí. Podpořeno bylo jen 27 projektů s nejvyšším
počtem získaných bodů. O rok
později bylo přijato 169 žádostí
(podpořeno 46) a v loňském roce 117 žádostí (podpořeno 48).
Cílem programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti
Ústeckého kraje podporou podnikatelského prostředí regionu. Prostřednictvím programu
podpoří kraj činnost malých
začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje. Jedná se o čtvrtý ročník.
(nov)

zpravodajství
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Meziboří hospodaří s rozpočtovým provizoriem
MEZIBOŘÍ – Mezibořští zastupitelé v závěru loňského roku schválili rozpočtové provizorium. Podle něj bude město hospodařit až do
schválení rozpočtu na březnovém jednání zastupitelů.
Do doby schválení rozpočtu je stanoveno měsíční čerpání výdajů 1/12 posledního upraveného rozpočtu předchozího
roku. Je povoleno hradit pouze výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu města, havarijní případy oprav a údržby
majetku města, kapitálové výdaje u investičních akcí, které byly zahájeny v předchozím roce a závazky vyplývající z uzavřených smluv. Město také poskytne neinvestiční příspěvek
Základní škole a Mateřské škole Meziboří, příspěvkové organizaci ve výši 1/12 schváleného
rozpočtu ZŠ a MŠ Meziboří na
rok 2019.

Nemovitosti se vrací
městu
Meziboří převzalo zpět nemovitosti, které měla od roku
2004 ve výpůjčce TJ Baník Meziboří. Jedná se o pozemky a budovu zázemí atletického stadionu. Některé atletické zařízení,
které bylo v majetku TJ Baník
Meziboří, převzal litvínovský atletický klub, který je na atletickém stadionu v Meziboří využívá při trénincích.

U Allkonu vznikne
posezení u pramene
Meziboří prodalo 1000 m2
pozemků v sousedství objektu

firmy Allkon. Nový majitel pozemek plánuje revitalizovat, vybudovat posezení a upravit pramen tak, aby si z něj obyvatelé
Meziboří mohli nabírat vodu.

Třináct rodinných
domů
Do konce letošního roku dostala společnost Folknářská od
města Meziboří čas na výstavbu komunikací a inženýrských
sítí u pozemků pro třináct rodinných domů. Termín muselo
město už podruhé prodloužit.
Práce měly být podle smlouvy
dokončeny do konce loňského
roku. To ale firma nestihla, a tak
požádala o prodloužení o celý
rok. „Společnost zdrželo vydání
stavebního povolení. Podle zkušeností města Meziboří je možné
vyřizovat stavební povolení pro

náročnější stavby i dva roky. Stavební povolení společnost už má
a práce byly zahájeny,“ informovala vedoucí odboru výstavby,
majetku a životního prostředí
Gabriela Soukupová.

Hledá se nájemce
restaurace
Nájemce restaurace u sjezdovky v Meziboří skončil s provozováním restaurace k 31. prosinci 2018. Pro město znamená
tento termín značnou nepříjemnost. Občerstvení využívají návštěvníci sjezdovky. Město vyhlásilo výběrové řízení na nového nájemce. Do opětovného
zprovoznění restaurace novým
nájemcem zajistilo město občerstvení v lyžařském areálu provizorním mobilním stánkem.
(pur)

Petr Červenka: Změny loňského roku
jsou pro město pozitivní
MEZIBOŘÍ – Za zdařilé považuje investice loňského roku starosta
města Meziboří Petr Červenka. Letos je pro něj prioritou dokončení
začatých projektů.
Zásadní investicí loňského roku bylo dokončení rekonstrukce náměstí 8. května. „Jsem velmi rád, že se nám v minulém roce podařilo díky investicím vtisknout městu novou, modernější
tvář. Majetek města byl celou řadou investičních akcí opět zhodnocen. Investovali jsme do naší školy,
do sportovišť, do vybavení technických služeb i do úpravy veřejných

prostor. Za velmi zdařilou považuji rekonstrukci náměstí 8. května.
Jsem přesvědčen, že změny, které
se ve městě uskutečnily v loňském
roce, jsou pro Meziboří velmi pozitivní, a tak je také vnímají občané
města,“ uvedl Petr Červenka.
Letos je pro město prioritou
především dokončení všech započatých akcí. „Ať už jsou to investice do výstavby nových parko-

višť, dokončení chodníku do Litvínova, rekonstrukce komunikací a chodníků. Největší pozornost
chceme jako každoročně věnovat
naší základní škole, která je pro
nás prioritou. Podporovat dál budeme volnočasové aktivity mládeže, spolkovou činnost a sport,“
prozradil Petr Červenka a doplnil poděkování všem obyvatelům města, kterým záleží na tom,
jak se ve městě žije a jak Meziboří vypadá. „Všem nám přeji klidný a spokojený rok 2019. Děkuji
nejen zaměstnancům městského

úřadu a jeho zařízení, pracovníkům technických služeb, kteří pečují o čistotu ve městě. Všem, kteří svůj čas věnují mládeži. Poděkování patří spolkům, seniorům
za činnost v rámci klubu seniorů i dobrovolným hasičům. Prostě všem lidem, kteří se podílí na
veřejném životě v Meziboří a mají zásluhy na tom, že se nám v Meziboří dobře žije. Do nového roku
pak všem občanům Meziboří přeji další příjemná léta života v našem městě,“ uvedl na závěr starosta města.
(pur)

Zastupitelé v roce 2019 s novým jednacím řádem
MEZIBOŘÍ – Mezibořští zastupitelé budou v roce 2019 jednat
podle nového jednacího řádu.
Změnili ho na posledním jednání v loňském roce.
Na úvod jednání zastupitelstva města složil slib zastupitele Jan Martínek z ČSSD. V zastupitelstvu nahradil Oldřicha
Malého, který se mandátu zastupitele vzdal.
Na posledním jednání v roce 2018 dále schválili zastupitelé nový jednací řád. Podle něj
budou v usnesení i ve zvukovém záznamu jmenovitě uvedení zastupitelé, kteří hlasovali odlišně od většiny. Materiály
pro jednání obdrží zastupitelé
nejpozději sedm dnů před termínem jednání. Usnesení bude zveřejněno nejpozději deset
dnů po termínu jednání. „Sedmidenní lhůtu jsme zvolili proto, aby úředníci měli minimálně dvoudenní prostor pro zpracování materiálů pro zastupitele
po jednání Rady města Meziboří,“ vysvětlila tajemnice Kateřina Lipertová.
(pur)

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

SERVIS SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY
Servis TV-plazma, LED TV, LCD TV, monitory, dálkové
ovladače. Servis audiotechniky - CD, DVD rádio, zesilovače,
přehrávače, gramofony a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

Starosta Meziboří Petr Červenka slavnostně vítá nového zastupitele Jana Martínka.

Seriál MOST! pomohl mosteckému hospicu
ÚSTECKÝ KRAJ - Nový komediální seriál MOST! scenáristy Petra Kolečka a režiséra Jana Prušinovského, který se natáčel v Ústeckém
kraji, se začal tento týden vysílat v televizi. První tři díly mohli diváci
vidět už na podzim v exkluzivní předpremiéře v rámci regionálních
projekcí v Mostě, Ústí nad Labem, Ostravě a Plzni, a také v pražském
kině Aero, kde se uskutečnil maraton všech osmi dílů. Výtěžek ze
vstupného přesáhl 90 tisíc korun.
„Velmi nás těší, že přítomnost
filmařů nepřinesla do Ústeckého kraje pouze finanční prostředky spojené přímo s daným natáčením, ale že tvůrci seriálu přišli
ještě s úžasným nápadem předpremiér jako poděkování regi-

HAVARIJNÍ SLUŽBA

onu, kdy navíc výtěžek putuje na dobrou věc, konkrétně na
mostecký hospic,“ uvedl náměstek hejtmana pro cestovní ruch
Zdeněk Matouš. „Těší nás, že
měl seriál během veřejných předpremiér v kinech takový ohlas

a stejně tak nás těší, že výtěžek ze vstupného bude věnován
právě na mostecký hospic,“ sdělil primátor Mostu Jan Paparega. „Musím ocenit koncept regionálních předpremiér v kinech,
který přinesl kreativní producent
Michal Reitler. Povědomí o seriálu se tak rozšířilo už před jeho samotným uvedením. I pro
nás tvůrce byly tyto předpremiéry, kterých jsme se zúčastnili,
příjemné. Doufám, že diváky nezklameme ani dál,“ říká scénárista Petr Kolečko.
(nov)

(nov)
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Kraj zažehnal hrozbu dopravního kolapsu
ÚSTECKY KRAJ – Po nejistotě, co bude s dopravou Ústeckého kraje,
mohou být cestující klidní. Ačkoliv původně hrozilo, že nevyjede
přes čtyři sta spojů, protože původní dopravce vypověděl smlouvu,
v pondělí 7. ledna dopravní obslužnost na Podbořansku a v oblasti
Lounsko – západ (kde doposud zajišťovala dopravu TD BUS a.s., dříve BusLine a.s.) fungovala v plném rozsahu. Na Vejprtsku dojde po
nezbytně nutnou dobu k omezení přibližně poloviny spojů.
„Chtěl bych poděkovat dopravcům za vstřícnost, díky které jsme
během jednoho pracovního dne
dokázali zajistit maximum možného pokrytí autobusových linek. Cestujícím na Vejprtsku mohu slíbit, že se ve spolupráci s dopravcem budeme snažit v co nejkratší době rozšířit dopravu do
původního stavu,“ řekl náměstek
Jaroslav Komínek. Ústecký kraj
také přivítal nabídku železničního dopravce GW Train Regio,
a.s. na mimořádné zastavování
vlaků v zastávkách Stebno a Petrohrad, s čímž v tomto krátkém
termínu souhlasilo také Ministerstvo dopravy. Tato mimořádná změna platila v týdnu od 7.
do 11. ledna.
Dopravní obslužnost zajistí ve zmíněných oblastech různí dopravci, autobusy tedy ne-

budou v jednotném zeleném designu, ale budou označeny číslem linky, tak jak jsou cestující
zvyklí. Po dobu zajištění dopravy v nouzovém režimu nebude
vybíráno jízdné.
Informace jsou zveřejněné také na Facebooku Ústeckého kraje Dopravy Ústeckého kraje a od
soboty 5. ledna jsou dostupné
v sms systému Ústeckého kraje
na telefonním čísle 776 250 609.
Cestující pošle SMS ve formátu „DUK číslo_linky“ na tel.
číslo +420 776 250 609 („DUK“
musí být velkými písmeny)
a následně obdrží informaci, zda
jsou na lince omezení a případně jaká konkrétně. Za číslo linky se považuje poslední trojčíslí.
Cena za odeslanou SMS je dle
tarifu tazatele, přijatou SMS tazatel neplatí.
(nov)

Dopravní obslužnost zajištovali tento týden různí dopravci, autobusy
tedy nebyly v jednotném zeleném designu, na jaký jsou cestující
zvyklí.

Hejtman Ústeckého kraje vyzývá k předložení
návrhů na udělení Ceny hejtmana za rok 2018
ÚSTECKÝ KRAJ – Víte o někom, kdo mimořádně vyniká či se pyšní
zásluhami v oblastech vědy a výzkumu, sociální a zdravotní oblasti,
sportu, kultuře, či někomu zachránil život? Také letos můžete takového člověka nominovat na Cenu hejtmana za rok 2018.
Návrh na udělení Ceny
hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem
na území Ústeckého kraje a jiné
subjekty působící na území kraje, a to v těchto kategoriích:
regionální rozvoj,
sociální a zdravotní oblast
včetně záchrany lidského života,
věda a výzkum,
kultura,
sport.
Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého
kraje do 28. února 2019 na adresu:
Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.
Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

Nominaci je též možné doručit
osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo zaslat elektronicky na adresu: urad@kr-ustecky.cz. V případě elektronického podání je nezbytné k dokumentům připojit
elektronické podpisy navrhovatele i nominovaného.
Návrhy včetně příloh posílejte doporučeně poštou. I v případě osobního doručení na obálku
nezapomeňte připsat: Neotvírat –
Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.
V návrhu odůvodněte, proč
by daná osoba/skupina osob
měla být vyznamenána. Zašlete
veškeré dokumenty, které podpoří váš návrh – např.: životopis,
výčet činností či zásluh, novinové články o činech či zásluhách,
publikační přehled, atp. Připojte kontaktní údaje na navrhovanou osobu/skupinu osob.

RŮZNÉ

■■Prodám mikrovlnku s grilem,
téměř nová, bílá. Za 500 Kč odvezu. Tel.: 736 164 363
■■Prodám pojízdnou tašku na
nákup na kolečkách, téměř nová
za 250 Kč. Dále tepelnou dečku
120 x 60 cm do postele na el. 220
W za 300 Kč. Tel.: 736 164 363
■■Prodám přilbu modrou s motivem, na lyže RED LABI TRACER
20, italská, 200,-Kč. Zim. brusle

V kategorii Sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského
života získala vloni cenu za rok 2017 Veronika Kašáková, zakladatelka
nadačního fondu.
Společně s návrhem na ocenění zašlete formuláře, souhlas
a čestné prohlášení nominovaného a souhlas se zpracováním

osobních dat navrhovatele. Veškeré příslušné formuláře jsou
k dispozici ke stažení na www.
kr-ustecky.cz.
(nov)

pánské č. 39 + brusle CANADY č.
6 po 200 Kč. Tel.: 736 164 363
■■Prodám obývací stěnu včetně
skříně 3 500 Kč a věšákovou stěnu – dohodou. Vše v Mostě. Tel.:
607 277 880 VEČER
■■Prodám 2 x válendu s čal. polstry 2 000 Kč. Málo používanou
světlou ložnici: 2 x skříně, toaleta,
postele včetně matrací, 2 x noční
stolek, peřiňák 3500 Kč. Tel.: 607
277 880.

SEZNÁMENÍ

■■Je ti smutno a toužíš po spokojeném životě ve dvou? 55letá
žena hledá muže nekuřáka, který
si umí vážit lásky a upřímnosti a
již nechce být sám. Tel. 721 530
179
■■Můžem prožít ještě krásný
kus života ve dvou. Je mi 59 let,
jsem domácí kutil, nekuřák a abstinent. Hledám ženu z Mostu
a okolí od 45 do 65 let, kuřačka
nevadí. Telefon: 775 937 582. Můžeš i SMS
auto, moto

■■Prodám

na Fiat Siencento
potahy sedadel, chránič volantu
proti slunci, polstrování do kufru.
Cena 300 Kč. Dále dvoubarevný
pelíšek pro kočičku. Cena 120 Kč.
Telefon: 606 262 236

Zaměstnání

■■Hledám

zedníka nebo pomocného dělníka na rekonstrukci 3 bytů + další práce v Českých
Zlatníkách. Telefon: 606 264 380
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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
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Černým andělům opět po roce patří Český pohár
Most - Český pohár zůstane v Mostě. Černí andělé totiž ve finále
turnaje Final4 porazili pražskou Slavii 30:25 a po roce mohli opět
zdvihnout nad hlavy trofej pro vítěze.
Utkání se tentokrát už od
počátku vyvíjelo ve prospěch
mosteckých hráček, během
prvního poločasu se jim však
nepodařilo vytvořit si dostatečný uklidňující náskok. Slavia se po celou první půli držela na dostřel, a tak první poločas skončil 16:14 ve prospěch
Černých andělů. Podobně vyrovnané bylo utkání i ve své
druhé půli, ve čtyřicáté šesté
minutě se Slávistky dostaly až
na jednobrankový rozdíl. Drtivý závěr domácích ale rozhodl
o tom, že Český pohár i v letošním roce zůstane v držení Černých andělů.
„Jsem moc rád, že jsme proměnili první šanci na získání trofeje v letošním roce. Říkal
jsem hráčkám už před utkáním,
že co se týče léta, byla letošní letní část soutěže úspěšná a toto
by mohla být příjemná třešnič-

ka na dortu. A povedlo se. Jsem
velmi spokojený a šťastný, že se
nám podařilo zápas obrátit na
svou stranu a že jsme v něm dominovali. Náš mladý tým potřebuje takovýto náboj a bude to
pro nás znamenat velké uklidnění. Získat tuto trofej nebylo snadné, i systém je náročný,
čtvrtfinále se hrálo dvacátého
prosince, navíc jsme se připravovali v době, kdy probíhalo mistrovství ve Francii a tým nebyl
prakticky tři týdny kompletně
pohromadě. Včerejší semifinále bylo o hodně těžší a jsem rád,
že na rozdíl od doby před dvěma
lety, kdy jsme ve finále prohráli právě s Porubou, se tentokrát
štěstí přiklonilo na naši stranu.
A právě semifinálové vítězství
nám hodně psychicky pomohlo.
Je skvělé, že i tak mladý tým, jaký máme my, dobře funguje, rozumí si, funguje tu určitá vnitř-

Lvi utrpěli na domácím
ledě dvě porážky
Most – Druholigový tým hokejistů Mostečtí Lvi nevykročil po Novém roce do soutěže tou správnou nohou. Sehrál dvě domácí utkání
a v obou případech prohrál. Nejdříve nestačili na Klatovy, kterým
podlehli po přestřelce 5:8. Poté jen těsně prohráli s Vrchlabím 3:4.
Mostečtí Lvi – HC Klatovy 5:8 (2:3, 0:1, 3:4). Branky a nahrávky: 1.
Mical (Bakrlík, Havlůj), 6. Nedrda (Fučík, Böhm), 43. Bakrlík (Mical),
51. Bakrlík (Smolka), 54. Nedrda (Böhm, Mical) – 2. Michel (Tulačka,
Uhlík), 3. Matiášek (Vavřička), 20. Vavřička (Uhlík), 35. Michel (Roubal), 50. Vavřička (Slavík), 52. Roubal (Roubal, Rubner), 59. Tulačka
(Uhlík, Staněk), 60. Roubal (Rubner). Sestava Mostečtí Lvi: Hanuljak,
Chabr – Polák, Urbánek, Sklenička, Havlůj, Fučík, Novák, Čmolík –
Přeučil, Hrdlička, Böhm, Kýhos, V. Nedrda, Mical, Bakrlík, Mála. Trenér: Kašťák, Šafner.
Mostečtí Lvi – HC Stadion Vrchlabí 3:4 (1:3, 1:1, 1:0). Branky a nahrávky: 15. Bakrlík (Böhm), 33. Bakrlík (Hrdlička), 48. Mála (Čmolík) – 7. Mrňa, 9. Hozák (Půlpán, Jirků), 18. Matějček (TS), 35. Bláha (Matějček, Chalupa). Sestava Mostečtí Lvi: Hanuljak (Chabr) – Polák, Urbánek, Žižka, Havlůj, Fučík, Novák, Čmolík – Přeučil, Hrdlička,
Beran, Böhm, Kýhos, V. Nedrda, Mical, Bakrlík, Mála, Smolka, Pergl.
Trenér: Kašťák, Šafner.
(jak)

V pátek nastoupí
proti Hradci
Další domácí utkání sehrají hokejisté extraligového
HC Verva Litvínov v pátek
11. ledna. Na ledě Zimního
stadionu Ivana Hlinky v Litvínově přivítají celek Mountfield Hradec Králové. Utkání 34. kola Tipsport extraligy
začíná v 17:30 hodin.

Hipodrom zahájí
sezonu v dubnu

Černí andělé jsou opět „na koni“.
ní chemie a každá z hráček už si
našla v rámci týmu své místo,“
řekl trenér vítězného DHK Baník Most Peter Dávid.

DHK Baník Most – Slavia
Praha 30:25 (16:14). Nejvíce
branek: A. Kostelná 9/4, Kovářová 7, Zachová 6 – Galušková

8/5, Jačková 6. Rozhodčí: Radoslav Kavulič, Lukáš Frieser. Sedmimetrové hody: 5/5- 4/4. Vyloučení: 6/5. Diváků: 775. (jak)

Verva po Novém roce nezačala nejlépe
Litvínov – Dvě utkání, dvě shodné porážky. Extraligový tým hokejistů HC Verva Litvínov nevstoupil do nového roku zrovna ideálně.
Nejdříve na domácím ledě Litvínov po nepřesvědčivém výkonu prohrál s Olomoucí 1:4, aby
v dalším utkání na ledě Třince
podlehl stejným výsledkem domácím Ocelářům.
„Proti Olomouci jsme neodehráli dobré utkání. Soupeř hrál
účelně, měl tlak do brány, což
nám chybělo. Pro nás je strašně
důležité, abychom se vrátili k jednoduché hře, a hráli znovu hokej,
který prostě funguje. Těžko říct,
proč nejsme vždycky schopni navázat na předchozí dobrá utkání.
V domácím prostředí nám chybí tlak, který by domácí tým měl
mít,“ řekl po duelu s Olomoucí
trenér Radim Skuhrovec. V podobném duchu pak hovořil také
po prohraném utkání v Třinci.
„Těžko se mi to hodnotí. Soupeři jsme po našich chybách na-

bídli úvodní dva góly. Ve druhé třetině jsme se to snažili zjednodušit, nahazovali puky a neslo to ovoce, dali jsme i kontaktní
gól. Tu část jsme nehráli vůbec
špatně, ale soupeř potrestal chybu
ve středním pásmu, odskočil do
dvoubrankového vedení a v závěrečné třetině ještě vstřelil další gól
v přesilovce,“ řekl Skuhrovec.
HC Verva Litvínov – HC
Olomouc 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).
Branky a nahrávky: 54. F. Lukeš
(V. Hübl) – 24. Jergl (J. Knotek,
Ostřížek), 38. J. Knotek, 50. Nahodil (Rutar), 59. Škůrek (Jaroměřský, Strapáč). Rozhodčí: Hodek, Lacina – Gerát, Lhotský. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5134. Střely na
branku: 34:28. Sestava HC Verva
Litvínov: Janus (Petrásek) – Porseland, Ščotka, Graborenko, Ba-

ránek, Piché, Suchánek, L. Doudera – Petružálek, J. Mikúš, Kašpar – Válek, V. Hübl, F. Lukeš –
Myšák, Gerhát, Trávníček – D.
Tůma, M. Hanzl, Jurčík.
Oceláři Třinec – HC Verva
Litvínov 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Branky a nahrávky: 8. Martin Růžička (Svačina, Polanský), 17.
Dravecký, 38. Kundrátek (Roberts Bukarts), 54. Martin Růžička (Polanský, Dravecký) – 35.
Myšák (M. Hanzl). Rozhodčí:
Šír, Pavlovič – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:3 navíc Polanský (TŘI) 5min + DKU. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci:
4620. Střely na branku: 22:24. Sestava HC Verva Litvínov: Petrásek (Janus) – Ščotka, Porseland,
Baránek, Graborenko, L. Doudera, Suchánek, Piché – Petružálek, J. Mikúš, Kašpar – F. Lukeš, V. Hübl, Válek – Jurčík, Myšák, D. Tůma – Helt, M. Hanzl,
Jícha.
(jak)

Mostečanům se na kluzišti
u magistrátu představil parahokej
Mosteční Lvi tentokrát bez výhry.

Most – Široké veřejnosti byla na konci loňského roku určena akce
na otevřeném kluzišti vedle mosteckého magistrátu, při níž mohli
nejen Mostečané objevovat sportovní disciplínu parahokej.

Útočník Jakub Černý v Litvínově
skončil a zamířil do Karlových Varů

Příchozí si také mohli na
vlastní kůži vyzkoušet, jaké to
je parahokej, kterému se také
říká sledge hokej, hrát. Přehlíd-

Litvínov – Křídelní útočník Jakub Černý už v Litvínově pokračovat
nebude. Po vzájemné dohodě mezi klubem a litvínovským útočníkem došlo k ukončení stávající smlouvy. Klub podstoupil práva na
Jakuba Černého karlovarské Energii, kde litvínovský odchovanec
bude nově působit.
Jakub Černý nastupoval za Litvínov už v žákovských letech. V dorostu zamířil do Českých Budějovic, ale o čtyři roky později se vrátil
zpět do svého mateřského klubu. V černožlutých barvách nastoupil
v sezóně 2006/2007 k prvnímu utkání v extralize. Za Litvínov odehrál jedenáct extraligových sezón s bilancí 167 bodů ve 487 zápasech za 87 gólů a 80 asistencí. Litvínovský forvard nejvíce zářil po
boku olympijského vítěze z Nagana Roberta Reichela, se kterým hrál
v jedné formaci. Mimo litvínovský klub působil také ve finské Ligaa, kde hrál za TPS Turku. Dvě sezóny strávil v běloruském Yunost
Minsk, ve kterém v první sezóně vyhrál kanadské bodování soutěže a ve druhé mistrovský titul. V sezóně 2016/2017 se vrátil zpět do
Litvínova. Výborný bruslař ale v letošní sezóně odehrál jen osmnáct
utkání. Několik zápasů vynechal kvůli zranění a po příchodu Lukáše Kašpara z důvodu zkvalitnění ofenzívy se v několika utkáních nevešel do sestavy. „Kubu jsme před dvěma sezónami brali jako posilu
do prvních dvou lajn. V letošní sezóně laboroval se zraněním. Po příchodu Kuby Petružálka, udržením Jury Mikúše a následném příchodu
Lukáše Kašpara přišel o místo v prvních dvou formacích. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Kubu pustit a dát mu šanci uplatnit se v jiném
klubu. Děkujeme mu za jeho odvedené služby a přejeme mnoho úspěchů v další kariéře,“ řekl generální ředitel klubu Jiří Šlégr.
(jak)
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ku zpestřilo miniutkání mezi
HC Litvínov sledge hokej a týmem fanoušků HC Cheza Litvínov. Akci podpořili také ho-

kejisté extraligového HC Verva Litvínov Lukáš Válek a Ondřej Jurčík. Na závěr byl týmu
litvínovského parahokeje předán šek v hodnotě 31 tisíc korun, ve které jim bylo zakoupeno vybavení v rámci Konta našeho srdce.
(jak)

Zahájení dostihové sezony 2019 se na mosteckém hipodromu uskuteční v neděli
14. dubna od 13:00 hodin.
Těšit se můžete na 8 napínavých dostihů, jejichž vrcholem bude rovinové klání I. kategorie - 45. Memoriál Rudolfa Deyla. Již tradičně se kromě dostihů můžete
těšit také na napínavé sázky,
dobré občerstvení nebo jízdy
na koních pro děti.

Černí andělé vyzvou
Duslo Šala
První domácí utkání házenkářek DHK Baník Most
uvidí příznivci Černých andělů až v sobotu 26. ledna.
Domácí tým v duelu 13. kola MOL ligy vyzve slovenský
celek HC Slovan Duslo Šala.
Utkání začne v 18:00 hodin.

Lvi tentokrát jedou
do Jablonce
V sobotu 12. ledna zajíždí druholigoví hokejisté týmu Mostečtí Lvi na led soupeře. Tím jim tentokrát bude od 18.00 hodin celek Jabloneckých Vlků. Doma se Lvi
představí ve středu 16. ledna
v souboji s Děčínem.

Opět budou nábory
do hokeje
V úterý 22. ledna od 17:00
hodin budou mít všechny
děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Hokejový klub Mostečtí Lvi ve
spolupráci s Českým hokejem pořádá v A-BENET aréně akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si
každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet
lední hokej a zažijte spoustu
zábavy!

Junioři sehrají čtyři
zápasy venku
Série čtyř venkovních zápasů čeká juniorku HC Litvínov. Ta se postupně od pátku
11. ledna představí v Třinci
a Vítkovicích (12. ledna), na
ledě ve Vsetíně (18. ledna)
a v Brně (19. ledna).

Baníkovci pojedou
za Levharty

Kluziště u mosteckého magistrátu hostilo parahokejisty.

Tým mužů Basketbalového klubu Baník Most čeká v Severočeské lize utkání
na palubovce soupeře. V pátek 11. ledna se totiž představí v Chomutově, kde nastoupí proti domácímu celku BK Levharti. Utkání začíná v 18.00 hodin.
(jak)
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fotoreportáž

Podělte se o krásy Krušných hor
František Haase

Pravidla soutěže:
Pavel Viktora

Ivan Douša

Destinační agentura Krušné hory vyhlašuje tradiční soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak
profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2018@seznam.cz a to v termínu od 1.1. 2019 do 31. 8.
2019. Vítězné fotografie a videa budou vybírány odbornou porotou a veřejností. Z vítězných fotografií bude vytvořen kalendář
pro rok 2020 a na vítěze obou kategorií čekají také ceny v hodnotě 5 000 Kč.

Petr Kundrát

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická
osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii či video a uvede svou platnou
e-mailovou adresu, své jméno a telefonní číslo. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci
organizátora a osoby jim blízké.

Požadavky na soutěžní
fotografie:

Rudolf Novák

Fotografie musí geograficky pocházet
z území Krušných hor (z české i německé
strany) Cílem je zvěčnit Krušné hory v těch
nejzajímavějších podobách v každém ročním
období. Do soutěže budou přijaty pouze digitální fotografie, které budou splňovat následující parametry: formát JPG, TIF, PSD. Minimální požadavek pro přijatelnou tiskovou
kvalitu je rozměr fotografie 4 000×2 400 pixelů (obrazových bodů), optimální požadavek pro nejvyšší tiskovou kvalitu je rozměr
fotografie 7 400 x 4 500 pixelů (obrazových
bodů). Orientace fotografií musí být na šířku. Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 5 snímků. Povinnou součástí přihlášené fotografie je průvodní informace, která musí obsahovat jméno autora a jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, název
a krátký popis fotografie. Své fotografie musí
soutěžící zaslat na emailovou adresu: soutezdakh2018@seznam.cz

Renata Menclová

Vladimír Šoral

Požadavky na soutěžní videa:

Fratišek Sýkora

Libuše Vokatá

Video musí geograficky pocházet z území
Krušných hor (z české i německé strany). Do
soutěže budou přijata pouze videa, která budou splňovat následující parametry: délka záznamu max. 60 vteřin, formát 16:9, MP4, rozlišení 720p a větší.
Podmínky účasti v soutěži: Zasláním fotografie či videa do soutěže účastník potvrzuje,
že: je autorem dodané fotografie či videa, že
tento materiál je původní a nejedná se o fotomontáž (povolena je pouze minimální úprava
barevnosti a jemné doostření); Zasláním fotografií či videí do soutěže se autor fotografií vzdává svých autorských práv a Destinační
agentura Krušné hory o.p.s. s nimi může dále nakládat a používat je pro prezentaci Krušných hor v elektronické i tištěné podobě.
Vítěz fotografické soutěže 2018 se stal Milan Vobořil s fotografií Svítání.
(pur)

Jiří Škaloud

