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 � PALIČKOVANÝ BETLÉM

MOST – Oblastní muzeum  

a galerie Most zve  7. 12. 

od 10 do 18 hodin na jedi-

nečnou výstavu paličkářek  

z Mostu s ukázkami paličko-

vání. Otevřeno v další dny dle 

otevírací doby muzea.

 � ZASTUPITELÉ V PROSINCI

MOST – Mostečtí zastupitelé 

se sejdou naposledy v tom-

to roce 12. 12. od 13 hodin 

ve velké zasedací místnosti 

mosteckého magistrátu. Pro-

stor pro diskusi občanů je za-

řazen na konec programu, 

zasedání bude vysíláno on-

line na www.mesto-most.cz.

 � ROCK V KAVÁRNĚ

MOST - V sobotu 14. 12.  

v 19 hodin vystoupí v kavár-

ně  Bridge Cafe  žatecká hu-

dební formace  OGEE. Rock 

vystřídá vášnivá saxofonist-

ka Sonia Sax, která zaručeně 

nažene husí kůži.
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Termín závodu v Mostě je 8. prosince od 17 do 18 hodin. Start na 1. náměs-
tí v kulise vánočních trhů a ledového kluziště. Trasa v délce 5 km vede přes 
park Šibeník a zpět na náměstí. Jedná se o běh v srdci čtyř metropolí.

Akci bude zajišťovat Správa 
železniční dopravní cesty, která 
nyní zpracovává záměr projektu 
s cílem zahájit rekonstrukci  v co 
nejkratším termínu, předběžně 
do roku 2022. „Celková revitali-
zace budovy bude zahrnovat vý-
měnu obvodového pláště, sníže-
ní energetické náročnosti budo-
vy, kompletní rekonstrukci vnitř-
ních prostor, obnovu výtahů, nový 
orientační, informační a zabez-
pečovací systém,“ vyjmenova-
la mluvčí SŽDC Radka Pistori-
usová. Součástí bude také změ-
na dispozic a modernizace veřej-
ných prostor pro cestující, nový 
mobiliář a  nové řešení bezbari-
érových podchodů. Správa želez-
niční dopravní cesty jedná se zá-
stupci města Mostu o využití jed-
notlivých částí budovy a způso-
bu rekonstrukce. „S městem jsme 
se shodli, že bude zachován archi-
tektonický ráz budovy i její roz-
sah. I když je budova pro dnešní 
potřeby naddimenzovaná. Pro-
storové redukce jsou u těchto ty-
pů staveb značně problematické,“ 
podotkla mluvčí.

Během rekonstrukce bude 
provoz nádraží omezen. „Dojde 
jen k  částečným omezením nor-
málního provozu budovy.  Bu-
dova bude po celou dobu stavby 
omezeně přístupná, ale bude po-
skytovat všechny služby pro cestu-
jící veřejnost,“ ujistila dále Radka 
Pistoriusová.

Řeší se také bezbariérové na-
pojení do Rudolic. Občané mo-
hou počítat ale jen s rekonstrukcí 
podchodu. Nová trasa mimo něj 
nevznikne. „Kromě dvou stávají-
cích silničních nadjezdů a rekon-
strukce stávajícího podchodu není 
jiný přístup přes kolejiště stanice 
Most reálný a ze strany SŽDC se 
nepřipravuje,“ potvrdila mluvčí.

Do budoucí podoby nádražní 
budovy a jejího částečného vyu-
žití mohou zasáhnout i sami ob-
čané. „Odbavovací hala je prosto-
rově předimenzovaná na stávající 
i výhledové počty cestujících. Po-
kud by měli občané smysluplný 
nápad na využití části prostor  pro 
jiné účely, budeme za tyto podně-
ty rádi,“ obrací se na veřejnost 
Radka Pistoriusová. 

Co s nádražní budovou? Poraďte!
MOST – V  Mostě se chystá modernizace vlakového nádraží. Nejen 
výpravní budovy, ale i železniční stanice. Na vzhledu a využití vnitř-
ních prostor se mohou podílet svými nápady i samotní obyvatelé.

Nádražní hala v Mostě v současné době slouží spíš jako útočiště bezdomovců a opilců, než jako komfortní místo pro cestující.

Jakou chcete mít
„BUDOVATELKU“?
MOST - Třída Budovatelů se připravuje na proměnu. Protože se jed-
ná o intenzivně využívaný veřejný prostor, vedení města Mostu vy-
hlásí  architektonickou soutěž. Zapojit se může i veřejnost.

Architektonická soutěž podle vedení města umožní vyzvat k řeše-
ní tohoto prostoru ty nejlepší ateliéry a vybrat z širší nabídky návr-
hů, což běžně využívaná zadávací řízení neumožňují.

Mostecká radnice spustila šetření, díky kterému může  získat in-
formace od obyvatel a promítnout je do zadání. Společnost AGORA 
CE připravila dotazník, který Mostečané mohou do 15. prosince vy-
plnit on-line na adrese www.budovatelka.cz. Na této stránce se bu-
dou průběžně objevovat také další informace o soutěži a jejích vý-
sledcích, které by měly být známy v září 2020.

Proměnit se má část třídy od Prioru k bývalému Rozkvětu včet-
ně přilehlých chodníků a veřejných prostor.  „Stávající podoba třídy 
Budovatelů má spíše tranzitní charakter. Přestože se nachází v srdci 
města a jsou podél ní umístěny významné městské stavby, celé území 
spíše rozděluje, než spojuje,“ vysvětluje  architektka Jana Kubánková. 
„V zadání by se měly projevit i požadavky na kvalitní práci s vegeta-
cí, která je pro příjemný pobyt venku ve městě klíčová. Současně musí 
být návrh zpracován tak, aby byl pro město udržitelný a do budoucna 
příliš nezatěžoval jeho rozpočet,“ dodal architekt Luboš Klabík, člen 
přípravného týmu.                                                                            (nov)
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Vyhlaste soutěž, 
nechte odkaz 

budoucím generacím!
Někteří občané vyjádřili na 

zastupitelstvu nesouhlas se stě-
hováním knihovny. Poukáza-
li na nešvar poslední doby, neu-
mět nakládat s architektonický-
mi objekty převážně ze 70. a 80. 
let. „Místo, abychom diskutova-
li o zachování architektonických 
a uměleckých hodnot, mnohdy 
jsou nechány napospas zubu ča-
su, chátrají a  končí demolicemi. 
Zaznělo, že knihovna je ve špat-
ném stavu a rekonstrukce, kterou 
již nutně vyžaduje, by byla pří-
liš nákladná. To není argument,“ 
rozčiloval se mladý Mostečan.  
„Most kromě několika výjimek 
neoplývá žádnými významný-
mi historickými památkami. Ja-
ko ojedinělý zdroj své historic-
ké hodnoty má potenciál v budo-
vách stavěných v době 70. a 80. 

let. Diskutujme s odborníky, s ve-
řejností, využívejme nejvhodněj-
ší  nástroje, což je v případě Re-
pre řádná architektonická soutěž. 
Stěhování knihovny vnímám ja-
ko zničení dvou hodnotných bu-
dov najednou. Je to opravdu to, 
co chceme zanechat budoucím 
generacím?“  

Snad se knihovna 
nezdemoluje?

Kritika padla i na nedosta-
tečnou komunikaci s  občany. 
„V červenci 2017 se objevila in-
formace, že by se mohla knihov-
na přestěhovat do Repre a už 
v  prosinci téhož roku se objevi-
la zmínka, že se opravdu přestě-
huje. Dál nic. Prezentace se před-
stavila zastupitelům, veřejnos-
ti nikoliv! Ta si to nezaslouží? Je 
opomíjena a téměř neinformová-
na,“ postěžovala si Blanka Vaň-
ková a ptala se, jaký osud čeká 

současnou budovu knihovny. 
Také se zajímala, zda budou no-
vé prostory knihovny dostaču-
jící, v  jakém rozsahu bude za-
chován prostor pro výběr knih 
a zda bude zachován stávající 
knižní fond. „Co se stane s uni-
kátním dlouhým lustrem, jak 
to bude s  denním světlem v  no-
vé knihovně? Bude vše jen pod 
umělým osvětlením? Jaké tu bu-
dou možnosti parkování?“ pta-
la se. Primátor ujistil, že stáva-
jící knižní fond zůstane zacho-
ván. „Budova Repre je v centru, 
kde je daleko více parkovacích 
míst než u současné knihovny,“ 
doplnil ještě. 

   Zastavte práce, 
zapojte odborníky  

a veřejnost!

„Repre má obrovský význam 
pro budoucnost města. Most je ve 

velké konkurenci měst, jako Tep-
lice, Chomutov, Žatec atd., kte-
rá se postupem let stávají hez-
kými místy k žití. Most ale spíš 
couvá. Mladí lidé odcházejí bez 
motivace se vrátit zpět. Zpra-
cujte, prosím, kvalitní urbanis-
tickou studii a dejte městu vizi. 
To je to, co potřebuje,“ apeloval 
Jan Machovec a přimlouval se, 
aby město vyhlásilo architekto-
nickou soutěž. „Jedná se o bu-
doucí osud a image města. Kva-
litní prostor k  životu zvýší ce-
nu nemovitostí a to je žádoucí. 
Uznejte, prosím, zvolení špat-
né cesty, zastavte práce, zapoj-
te do procesu opravdové odbor-
níky na architekturu a urbanis-
mus a také občany města Mos-
tu. Máme právo se k  takovým 
krokům vyjadřovat. Zastave-
ní projektu nebude slabošství, 
ale naopak ukázka síly poučit se 
z chyb,“ řekl.    

(sol)

Zastupitelstvo: V hlavní roli 
stěhování mostecké knihovny!

MOST – Bez větších průtahů a vypjatých emotivních vystoupení proběhlo předposlední jednání mosteckých zastupitelů. Jednali přes dvě 
hodiny. Nejskloňovanější téma se tentokrát točilo kolem budoucího stěhování knihovny do Repre.  

Občané kritizovali přemístění knihovny do Repre

Ptali se prostřednictvím za-
stupitelů v  rámci interpelací. 
Lidé se například obávají, že 
v  nové knihovně nebude den-
ní světlo. „Může město garan-
tovat, že většina prostor knihov-
ny bude přes den osvětlena den-
ním světlem? Co bude se stávají-
cí budovou knihovny, lustrem či 
mozaikami?“ ptali se občané ús-
ty opozičního zastupitele Ada-

ma Komendy (Piráti a Zelení). 
Zajímalo je, zda budou zacho-
vány všechny služby pro čtená-
ře a návštěvníky knihovny, na-
příklad rozvoz knih do penzio-
nů. Zda nedojde k propouštění 
zaměstnanců a  vydrží-li Re-
pre zátěž knih. „Mostečané chtě-
jí také vědět, proč se rekonstruo-
valo  kino v Kosmosu, když kino 
bude do Repre také přestěhová-

no? Proč se nevyužijí národní či 
evropské dotace při rekonstruk-
ci knihovny, když jiná města je 
směle využívají, a to v řádu i sto-
vek milionů korun a proč nejsou 
o přestěhování knihovny občané 
dostatečně informováni?“ chrlil 
další dotazy. Na některé reago-
val primátor vzápětí a zbývající 
přislíbil písemně. „Zaměstnan-
ci stávající knihovny všichni pře-
jdou a budou i nadále zaměst-
nanci této příspěvkové organi-
zace města. Kino Kosmos se ne-

rekonstruovalo, proběhla zde 
pouze výměna sedaček. Budo-
va není města, máme tam pou-
ze pronajaté prostory – které má 
městská knihovna. Služby pro 
návštěvníky a čtenáře zůstanou 
zachovány a naopak budou da-
leko kvalitnější. Dotační tituly, 
které souvisí s  rekonstrukcí Re-
pre, řešíme. Jednáme o možnosti 
zařadit rekonstrukci do progra-
mu Restart,“ podotkl primátor 
Jan Paparega. 

(sol)

Primátor: „Služby pro čtenáře budou kvalitnější“ 
MOST – Jak to bude s  knihovnou po přestěhování, se zaměstnanci 
a kam se podějí vzácné artefakty? To zajímalo některé obyvatele města. 

Když se zvažují záměry, co 
by mohlo v  současné budo-
vě knihovny být, proč se raději 
neopraví tato budova a knihov-
na tu nezůstane? Nápady, které 
má vedení města pro knihov-
nu, může realizovat v  novém 
Repre! Prezentace nového Re-
pre se mi moc nelíbí. Je toho 
tady málo proti tomu, co tato 
budova nabízí. Myslím, že by 
střed města měl být centrem 
spolkového života. I  kino a sál-
ky nejsou víceúčelové. Bojím 
se, aby nevzniklo něco, jako je 
Central na náměstí a nevznikl 
kulturně společenský kočko-
pes. Jiří Kraus, zastupitel (Pi-
ráti a Zelení) 

Je ještě cesta, která by doká-
zala zvrátit rozhodnutí o bu-

doucnost knihovny a Repre? 
Pokud už není cesty zpět a je 
zadáno a rozhodnuto, další dis-
kuse už nemají cenu. Milan 
Rybák (SMM) 

Projektová dokumentace 
na rekonstrukci Repre včet-
ně přesunutí knihovny je ho-
tova z 90 procent. Já se neklo-
ním k tomu, že to není možné. 
Není však nálada v našem klu-
bu, aby se tato investiční akce 
a záměr zastavily. Jan Papare-
ga, primátor (ProMOST) 

V  rámci dlouholetých dis-
kusí o potřebné rekonstruk-
ci  současné knihovny se zro-
dila, ale i hodila myšlenka, že 
během oprav bude knihovna 

potřebovat náhradní prostory 
a mohla by se přestěhovat do 
Repre. Při současné digitalizaci 
knižního fondu a přechodu na 
různé formy zjišťování infor-
mací funguje  poněkud jinak, 
než půjčování běžné beletrie. 
Proto se do Repre knihovna 
určitě vejde. Stávající budova 
knihovny byla předimenzova-
ná. Kdyby bývalý ředitel nebyl 
kulturní podnikavec a nedělal 
tam výstavy, koncerty, divadla 
a další akce, tak by zcela jistě 
polovina knihovny byla prázd-
ná. Divadelní kavárna tu byla, 
ale bohužel tam nikdo necho-
dil, tak se zavřela. Omlouvám 
se, že jsem inicioval tuto myš-
lenku. Myslím si ale, že zas tak 
špatný nápad to nebyl! Václav 
Hofmann, zastupitel (ODS)

Když jsme v  roce 2014 na-
stoupili do vedení města, Re-
pre vlastnila společnost Cre-
styl. V   tu dobu ležel na sta-
vebním úřadě výměr na demo-
lici Repre. Město tento archi-
tektonický skvost prodalo v ro-
ce 2010 jen za 28 milionů ko-

run! Nám se to nezdálo a chtěli 
jsme, aby město tuto význam-
nou budovu vlastnilo. Vybudo-
vat se tu mělo obchodní stře-
disko nebo něco podobného. 
Tuto budovu se podařilo vy-
soudit zpět do vlastnictví měs-
ta včetně přilehlých pozemků.  
Ještě jsem neslyšel za celou do-
bu slova vděku za to, co se nám 
podařilo. Jsem rád, že Repre 
vlastníme a že ho můžeme pro 
občany zrekonstruovat. Marek 
Hrvol, náměstek primátora 
(ProMOST)

Já se na stěhování knihov-
ny dívám s jistým pochopením 
a vlídností. Nicméně se ptám, 
kde byli všichni aktivisti před 
dvěma lety, když se o tom roz-
hodovalo? Jediný, kdo se hla-
sitě ozýval, byla paní Jungma-
nnová, která vyzývala k  archi-
tektonické soutěži. Nikdo ze 
současných účastníků demon-
strací a petic se neozval. Není 
pravda, že by se o tom nevědě-
lo a nediskutovalo. Tomáš On-
drášek, zastupitel (SMM)  

(sol)

Stěhování knihovny: dobrý nápad nebo kočkopes?

Vážená redakce, 
obracím se na Vás s prosbou o zodpovězení dotazu, který se týká 

mosteckého nádraží. Nedávno jsem cestovala večerním rychlíkem  
do Prahy. Vlak měl kvůli překážce na trati velké zpoždění, a proto 
jsem byla nucena strávit hodinu a půl v nádražní hale. Byl to otřes-
ný zážitek. V chladné hale na studených sedačkách, ve společnosti 
opilců, bezdomovců a zfetovaných osob. Když už se chování těch-
to osob a zima nedaly vydržet, šla jsem hledat čekárnu pro cestují-
cí s platnou jízdenkou. Bohužel jsem se dozvěděla, že tuto místnost 
vedení Českých drah zrušilo a pronajalo ji obchodu s elektronikou. 
Považuji to za aroganci a nehoráznost. Rozumím tomu, že z pro-
nájmu mají Dráhy peníze, ale snad se nemýlím, že z pasažérů také. 
Moje cesta vedla až do Humenného, kam jízdenka není zrovna lev-
ná. Neumím si představit, že bych v ten den cestovala z mostecké-
ho nádraží s malým dítětem nebo se starým člověkem. Četla jsem, 
že dráhy v příštích letech připravují velkou rekonstrukci mostecké-
ho nádraží. Chtěla bych se Vaším prostřednictvím zeptat, proč Čes-
ké dráhy zrušily čekárnu pro platící cestující a zda ji hodlají obnovit. 
Prostředí pro čekající a hlavně platící cestující  na mosteckém ná-
draží je ostudné a nedůstojné. 

Čtenářka Petra, Most

Vánoce v muzeu
MOST - Ve dnech od 6. 12. do 6. 1. 2020 bude v Oblastním mu-

zeu a galerii v Mostě otevřena  Expozice krušnohorských řemesel 
s vánoční výzdobou a betlém.                                                         (nov)

D opis čtenáře
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P tejte se politiků

I nterpelace a diskuze zastupitelů

Jelikož v poslední době do-
šlo k pokácení několika stromů 
v ul. Josefa Skupy v oblasti kři-
žovatky ulic Nezvala a Dvořáka, 
tak se podstatně zvýšila hluč-
nost v okolí této frekventované 
části města. Chci se zeptat, zda 
dojde k nějaké náhradě za po-
kácené stromy.

V zeleném pásu se nachází 
velké množství inženýrských sí-
tí. Každá tato síť má své ochran-
né pásmo, ve kterém nelze vysa-
dit stromy. Tuto skutečnost jsme 
již v minulosti vysvětlovali. Stro-
my se kácely, protože nevykazo-
valy známky života. 

Proč není možné v prostorách sauny na Aquadromu zakázat 
používání mobilních telefonů? Nedávno zde proběhla anketa, 
kde většina saunařů byla pro zákaz. Vadí mi to z toho důvodu, že 
saunu navštěvujeme s rodinou - dětmi, a třeba v podobných za-
řízeních v Německu nebo v Praze je tento zákaz naprosto stan-
dardem a striktně se dodržuje.

Máte pravdu, z ankety, kterou jsme na mosteckém Aquadromu dě-
lali, jasně vyznělo, že většina návštěvníků si telefon v sauně nepřeje. Na 
základě toho byly v prostoru sauny vyvěšeny zákazové cedule. Bohužel  
v současné době na svém místě zůstala pouze jedna, ostatní byly poni-
čeny.  V nejbližších dnech proto obnovíme informace pro návštěvníky.

Odpovídá primátor města Mostu Jan Paparega

Jan Paparega

str. 1 K vlakům výtahem
Na nádražní budovu by měla v letech 2024 – 2026 navázat rekon-

strukce kolejiště a vlakové stanice.  A co  přinese? „ Větší rychlost vla-
ků, moderní nástupiště, výpravní budovu i technologická zařízení. Vy-
řešen bude konečně bezbariérový přístup k  vlakům formou výtahů 
a zvýšených nástupištních hran,“ prozradila  mluvčí a dodala: „Zále-
žet bude i na tom, jak se k opraveným budovám a zařízením stanice bu-
dou chovat sami cestující a zda nedopustí jejich poničení. Vše nelze vy-
budovat vandaluvzdorně“.  

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

Co s nádražní budovou...

Technohraní má vítěze
MOST - V lajkovací soutěži o stavebnice LEGO s fotografie-

mi z WhiteBox z letošního TECHNOHRANÍ získal největší počet  
274 lajků sedmiletý Tomášek Stejskal. Vyhrál stavebnici LEGO v hod-
notě 1 500 Kč. Vítězem tipovací soutěže (v návštěvnosti TECHNO-
HRANÍ) se stali Matyáš a Tobiáš Jurčíkovi. Za svůj tip získali stavebni-
ci LEGO v hodnotě 1 000 Kč. Ceny předala oběma výhercům náměst-
kyně primátora města Mostu Markéta Stará.                                            (nov)

Naopak přiklepli SK Leon 56 
tisíc korun. Ruku zvedli  pro pod-
poru Automotoklubu v Mostě ve 
výši 100 tisíc korun na dopravní 
hřiště. Navýšili odměny za výkon 
obřadníka a to na 500 Kč za 1 sva-
tební obřad a 300 Kč/hod. za vý-
tání občánků. „Je hezké, že se zve-
dají částky pro obřadníky, protože 
tráví v práci víkendy. Ale dotkne se 
zvýšení i matrikářek, které toto vše 
kompletují, připravují a vytváře-
jí? Zastupují magistrát a svou prá-

ci dělají moc dobře,“ zajímalo Ja-
na Schillera z ANO. Na dotaz re-
agoval tajemník magistrátu Pe-
tr Krupička. „Matrikářky v rámci 
svého výkonu práce mají nárok na 
roční ošatné ve výši osmi tisíc ko-
run, ostatní zaměstnanci mají pět 
a půl tisíce. Shodli jsme se, že tu-
to částku navýšíme o tisíc korun. 
Matrikářky budou mít nárok na 
devět tisíc korun, k tomu finanční 
ohodnocení při výkonu této funk-
ce za hodinu.“ 

Politici zvedli ruku pro po-
skytnutí neinvestiční dotace  
1 mil. Kč spolku Dámský házen-
kářský klub Baník Most za po-
stup a účast v Lize mistrů. „Naše 
sportovní hala nesplňovala krité-
ria pro pořádání zápasů Ligy mis-
trů, proto se zápasy konaly v cho-
mutovské hale. S tím byly spojené 
vícenáklady s pronájmem této ha-
ly a rovněž i doprava na venkovní 
zápasy. Zástupci klubu nás proto 
požádali o mimořádnou podporu 
v  souvislosti s úspěchem Černých 
andělů,“ komentoval náměstek 
primátora Marek Hrvol.

Primátor na závěr informoval 
o možnosti uspořádat seminář 

Vzdělávacího centra pro veřej-
nou správu ČR pod názvem Spe-
cifika práce s  romskou rodinou. 
„Probírala by se tu témata jako 
historie, kultura, zvyky a tradice 
Romů, status dětí v romské rodině, 
způsob komunikace Romů, efek-
tivní komunikace s Romy při so-
ciální práci ad. Zaměstnanci ma-
gistrátu jsou v  této oblasti pravi-
delně vzděláváni. V případě vaše-
ho zájmu by bylo možné seminář 
na magistrátu uspořádat v  příš-
tím roce,“ sdělil a vyzval zastupi-
tele, aby svůj zájem sdělili nejpoz-
ději do příštího zasedání zastupi-
telstva, které se koná 12. 12. 2019.        

(sol)

Předposlední jednání šmahem
Politici se nejdéle dotazovali a interpelovali

MOST - Zastupitelé neměli tentokrát na programu mnoho materiá-
lů. Během jednání například nevyhověli žádosti o poskytnutí dota-
ce 200 tisíc korun spolku Českého svazu házené na  baráž mistrov-
ství světa žen v letošním roce. 

„17. listopad je významný svá-
tek, ale nepostřehl jsem žádnou 
masovou oslavu. Byla to velká 
událost. Na to, že jsme druhé nej-
větší město v  Ústeckém kraji, tu 
nic nebylo. Ptali se mě na to i ob-
čané a nevěděl jsem, co jim na to  
říci. Proč nebylo nikde vidět žád-
nou připomínku?“ zajímalo za-
stupitele za ANO Jana Schille-
ra. Primátor vysvětlil, že masové 
oslavy neproběhly, město zvoli-
lo jinou formu. „V  divadle pro-
běhlo důstojné připomenutí a ka-
ždý, kdo chtěl, se mohl zúčastnit. 
Herci, kteří se zapojili do událos-
tí v  roce 89, popisovali dění. Ve 
druhé části večera  byl uspořá-
dán koncert šansoniérky Rena-
ty Drössler,“ uvedl primátor Jan 
Paparega. 

V rámci vzpomínky na listo-
padové události a revoluční ro-
ky se přidal s  výzvou zastupi-
tel za Piráty a Zelené Jan Hru-
beš: „30 let po sametové revoluci 
chci vyzvat nás všechny i vedení, 
abychom se zamysleli, zda by na 
rudém severu nešlo vytvořit ně-
jaké vzpomínkové místo na udá-
losti roku 1989  i události roku 
1939 jako vzpomínku na studen-
ta Jana Opletala a další studen-
ty odtažené do koncentračních 
táborů. V  Mostě se uskutečni-
la vzpomínková akce několika 
nadšenců, ale kromě sochy T. 
G. Masaryka tu žádné jiné mís-
to k  těmto účelům  není,“ po-
dotkl. Také dal podnět ke změ-
ně názvů některých ulic. „Má-
me tu ulice jako J. Glazarové, K. 

Marxe, J. Fučíka, třídu Budova-
telů apod. Nejsem bořičem ná-
zvů, respektujme historii a při-
stupujme opatrně. Nebylo by ale 
od věci nepojmenovat nějakou 
ulici po Miladě Horákové, Ma-
sarykovi, nebo Karlu Čapkovi. 

Konec konců i ulici 17. listopa-
du?“ pátral. Některé zastupite-
le napadlo zabudovat pamětní 
desku na počest zmiňovaných 
událostí na nově rekonstruova-
né Repre, což kvitovalo i vedení 
města.                                    (sol) 

Zmizí ulice Budovatelů a Fučíka?
Nahradí je Milada Horáková nebo 17. listopad?

MOST – Městu Most chybí vzpomínkové místo na sametovou revo-
luci a revoluční rok boje za svobodu. Jsou o tom přesvědčení zastu-
pitelé a požadují po vedení města nápravu.  

Jaroslava Puntová (ANO): 
„Zhruba před dvěma lety byl 
zpracován projekt na zateplení 
objektu v ulici F. Malíka, kde se 
provozují dětský stacionář a jes-
le. Akce stále neproběhla. Je to 
snad jediné zařízení, které po-
skytuje služby dětem a není za-
teplené.“ Primátor Jan Paparega 
hned odpověděl: „O budovu se 
dělí tyto subjekty s oblastní cha-
ritou. Řeší se koordinace obou 
projektů, protože Oblastní cha-
rita Most také plánuje zateplení. 
Akci zrealizujeme, ale v rozpoč-
tu na rok 2020 není.“ 

Tomáš Ondrášek (SMM): 
„V posledních letech v Mostě pro-
běhlo několik výběrových řízení 
na vedoucí pozice městských pří-
spěvkových nebo akciových spo-
lečností. Součástí bylo odevzdání 

projektu uchazečů a jejich vize. 
Kdy a kde mohou zájemci z řad 
zastupitelů do vítězných vizí na-
hlédnout a kdo je konkrétní oso-
ba, která sleduje, zda jsou tyto 
vize naplňovány?“ 

Patricie Prokešová (ANO): 
„Obrátili se na mne občané z uli-
ce Alej B. Němcové, že mají 
strach ze vzrostlých stromů v té-
to ulici. Bojí se, že na ně spad-
nou. Může se stav zkontrolovat? 
Už minule jsem žádala o instalo-
vání radaru do ulice J. Suka smě-
rem k soudu. Místo toho se u Ši-
beníku nainstalovalo zábradlí. 
To není uspokojivé. Může se tam 
radar nainstalovat?“  Na to rea-
goval Jiří Nedvěd: „Chápeme, že 
tam jezdí řidiči rychle. To  i jin-
de ve městě a radary by se mu-
sely umístit všude. Dalo se sem 

zábradlí, protože udělá mnohem 
větší užitek než radar.“ Zastu-
pitelku ale tyto argumenty ne-
přesvědčily. „Dopravní komise 
se tím bude zabývat. Bude nám 
také prezentován záměr změn 
v ulici Moskevská. Pokud budou 
schváleny, dojde určitě i ke zklid-
nění dopravy v této části města,“ 
ujistil primátor. „Chci poděko-
vat ještě řediteli technických slu-
žeb. Požadovala jsem popelnice 
na tříděný odpad do Chanova. 
I když pan ředitel nejprve mys-
lel, že to bude zbytečné, popelni-
ce už tam jsou. A my zde třídí-
me odpad!“ 

Berenika Peštová (ANO): 
„Ministerstvo životní prostředí 
vypsalo výzvy pro ozdravné po-
byty dětí. Instruovali jste své za-
kladatele, že si do programu mo-

hou sáhnout? Na jednoho žá-
ka prvního stupně je až 350 ko-
run s podmínkou, že na pobytu 
musí absolvovat alespoň 4 noci. 
Výzva trvá od 1. 10. do 31. 12. 
2019. Alokováno je v ní 40 mili-
onů korun.“ 

Jiří Kraus (Piráti a Zelení): 
„Za poslední měsíc navštívilo 
naše divadlo několik mých přátel 
z  různých koutů naší republiky. 
Pod vlivem seriálu Most a jiných 
veřejných informací byli velmi 
překvapeni, že Most není tako-
vý, jak se o něm povídá - ale že 
to je hezké a zelené město! Jsem 
rád, že vznikají další zelené plo-
chy a parky a že na tom město 
pracuje. Připravuje se i nová pu-
blikace o Mostě… Je potřeba stá-
le dávat tyto informace ven.“

(sol)

Zimní burza knih 
MOST - Městská knihovna Most zve 9. - 14. 12. na Zimní burzu knih, 
časopisů a hudebních nosičů.

Burza se koná v místnosti č. 128 (v přízemí za infocentrem vlevo). 
Knihovna  nabízí vyřazené dokumenty pro děti i pro dospělé, belet-
rii i naučnou literaturu za symbolické ceny. V pátek a sobotu kus za 
5 Kč. Prodejní doba: po, út, čt a pá: 10 – 18 hodin,  so: 9 – 12 hodin, 
st a ne: zavřeno.                                                                                 (nov) 

Fotbalistovi bylo horko
MOST - Také jste si všimli, 

že socha Fotbalisty před fot-
balovým hřištěm v Mostě, li-
dově nazývaná „mrzák“, se 
přestěhovala o pár metrů dál? 
Důvodem je topné potrubí, 
na kterém socha stála. „Bylo 
mu horko, tak se musel přestě-
hovat,“ vysvětlila s nadsázkou 
stěhování Fotbalisty mluvčí 
mosteckého magistrátu Klá-
ra Vydrová.                       (nov)

Náměstkyně primátora s malým výhercem.

Některé názvy ulic jsou trnem v oku Pirátů a Zelených.
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PONDělí
Hovězí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g  Hovězí pivní guláš s cibulkami, houskový knedlík 125 Kč
150 g Vepřová krkovice se slaninou a žampiony, šťouchaný brambor 115 Kč
200 g Smažený květák, vařený brambor, tatarská omáčka 105 Kč

ÚTERÝ
Pórková s vejci 35 Kč
150 g Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
150 g Vepřová pečeně s baby špenátem a parmazánem,  115 Kč
 bramborová kaše
350 g Fusilli carbonara  105 Kč

STŘEDA
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Kuřecí medailonky, grilovaná zelenina, šťouchaný brambor 125 Kč
150 g Segedínský guláš, houskový knedlík 115 Kč
350 g Zapečené pražské brambory, kyselá okurka 105 Kč

ČTVRTEK
Gulášová  35 Kč
150 g Vepřové medailonky na žampionech, dušená rýže 125 Kč
150 g Kuřecí prso zapečené s rajčaty a mozzarellou,  115 Kč
 šťouchaný brambor, trhané listy
350 g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 105 kč

PÁTEK
Frankfurtská s párkem 35 Kč
150 g Kuřecí řízek, bramborový salát, citron 125 Kč
150 g Uzená krkovice, špenát, bramborový knedlík 115 Kč
350 g Lasagne bolognese 105 Kč

SPECIÁl
450 g  PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ  165 Kč
 S KOŘENOVOU ZELENINOU, PEČENOU BRAMBOROU  
 VE SLUPCE A KŘENOVÝM DIPEM, PEČIVO

POlEDNí MENU
9. 12. – 13. 12. 2019
Při objednávce hlavního chodu

je voda v ceně menu. 
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.

Na stravenky vracíme do 10 Kč

Divadlo pod stromeček!
MOST - Nevíte si rady s vánočním dárkem pro své nejbližší? Městské 
divadlo v Mostě připravilo pro všechny své příznivce i ty, kteří hle-
dají originální dárek nejen na Vánoce, DÁRKOVÉ POUKAZY. 

Poukazy lze využít na inscenace mosteckého městského divadla  
i na  dovozová představení podle vlastního výběru. Poukazy jsou 
cenově rozlišeny s platností po dobu jednoho kalendářního roku 
v hodnotě 350, 500, 700 a 1000 Kč. Dárkové poukazy jsou už nyní 
k zakoupení  v obchodním oddělení divadla.                            (nov)

MOST – Zastupitelé nepodpo-
řili záměr na vybudování ko-
munitního domu seniorů v  ob-
jektu bývalého zdravotního 
střediska v  ulici Albrechtická 
v  Mostě. Důvodem jsou obavy 
ze spekulací v nakládání s  vol-
nými byty.  

Radní nedali souhlas k  zá-
měru nového komunitního 
centra pro seniory. Zastupite-
lé doporučení radních většinou 
hlasů podpořili. „Záměr neko-
responduje s  tím, kdy se snaží-
me nedávat prostor pro další po-
tenciální volné bytové jednotky, 
které by mohl někdo zneužívat,“ 
okomentoval stanovisko rady 
primátor Jan Paparega. V  no-
vém komunitním centru by 
mělo vzniknout 25 nových by-
tových jednotek pro seniory. 
„Není to tak, že bychom záměr 
centra pro seniory znevažovali. 
Může se realizovat, ale kladné 
stanovisko města potřebují k to-
mu, aby na centrum získali do-
tační titul,“ objasnil  primátor. 

Postoj radnice ale nesdíle-
li někteří opoziční poslanci. 
„Udržitelnost projektu v  rám-
ci dotačního titulu je dvacet let. 
Nemůže tak dojít ke spekula-
cím,“ podotkla zastupitelka za 
ANO Berenika Peštová. Primá-
tor vysvětlil, že ke spekulacím 
by mohlo docházet u bytů, kte-
ré by uvolnili senioři při přestě-
hování do nového komunitní-
ho centra. Zastupitelka  namít-
la, že by město mohlo byty po 
seniorech vykupovat. To ale ve-
dení odmítlo. „Senior může dis-
ponovat se svým majetkem, jak 
uzná za vhodné. Těžko toto mů-

žeme nějak vynucovat,“ uvedl 
primátor.  „Je potřeba záměr vi-
dět v kontextu města, jehož pro-
blémem je nadbytek bytových 
kapacit. Projekt bohužel zna-
mená, že mimomostecký sub-
jekt za dotační peníze zvýší dis-
ponibilní kapacitu volných by-
tů v Mostě. Komunitní centrum 
bych bral všemi deseti, ale ne za 
cenu vzniku volných bytových 
kapacit. Kvituji, že rada přijala 
těžké, ale zodpovědné stanovis-
ko,“ podpořil rozhodnutí rad-
ních zastupitel za ODS Dani-
el Drtík. Zastupitelka za ANO 
Jaroslava Puntová připomně-

la, že trendem je, aby senio-
ři zůstávali doma ve svém při-
rozeném prostředí. „Komunitní 
domy nejsou žádoucí. Měli by-
chom se spíše zaměřit na rozvoj 
pečovatelské a terénní péče v na-
šem městě,“ dodala. 

Jana Schillera (ANO) zají-
malo, proč se podobně měs-
to neohradilo v  případě nově 
vznikajícího Domova Alzhei-
mer. „Provozovatelem bude rov-
něž soukromý subjekt a po bu-
doucích klientech se také uvolní 
bytové jednotky.“ Primátor ho  
požádal, aby ze své pozice po-
slance zkusil více prosadit po-

žadavky Mostu ohledně  dotací 
na výkupy. „Je potřeba, aby stát-
ní správa a dotační tituly umož-
nily nejen novou výstavbu, kte-
rou si zbožně přeje i pan premi-
ér. Ale nechápe, že Most má úpl-
ně opačný problém - nadbytek 
bytového fondu, který nahrává 
spekulantům. Doufám, že paní 
ministryně uplatní naše poža-
davky a přesvědčí kolegy z  vlá-
dy, aby připomínky, které  Most 
už uplatňoval v rámci programu 
Výstavba a na něž nebyl brán 
zřetel, zapracuje a bude mož-
nost čerpat dotace i na výkupy,“ 
uvedl primátor.                    (sol) 

Nové komunitní centrum 
pro seniory město nechce

Spolek severočeských haví-
řů již nyní finišuje s příprava-
mi a ladí program letošní akce.
Průvod uniformovaných haví-
řů za svitu loučí a v doprovodu 
řízné dechovky vyrazí úderem  
17. hodiny od nákupního stře-
diska Rozkvět směrem k Cent-
ralu, kde jsou naplánována dvě 
zastavení za zpěvu hornických 
karmín.Průvod poté vyjde ven 
směrem k mosteckému magis-
trátu. Co se odehraje před tím, 
než se Barborka setká s primá-
torem, to je překvapení. Spod-

ní branou na náměstí průvod 
i s ostatními účastníky zamíří 
k pódiu, kde dojde k samotné-
mu předání a převzetí kouzelné-
ho Barborčina světla.

Tradici předávání světla sva-
té Barbory založil Spolek seve-
ročeských havířů asi před pat-
nácti lety. Od té doby nebylo ro-
ku, kdy by patronka havířů se 
svým světlem nepředstoupila 
před představitele města Mos-
tu. V Barborčině rouchu se za tu 
dobu vystřídalo  několik žen.

(nov)

Barbora předá městu kouzelné světlo
MOST - Svatá Barbora už se chystá na tradiční průvod. Tento  pá-
tek 6. prosince ji čeká každoroční ceremoniál předávání  světla 
primátorovi města Mostu. Barborčino světlo má kouzelnou moc 
a dovede po celý rok ochránit město, proto s ním patronka naklá-
dá s náležitou péčí.

„Kvituji, že chcete pomoci stu-
dentům ze sociálně slabších ro-
din. Je tady ale například student 
medicíny oboru všeobecného lé-
kařství. Zavázali jste si ho ales-
poň tím, že až dostuduje, nastou-
pí k nám do nemocnice, protože 
je zde nedostatek lékařů?“ chtěla 
vědět Berenika Peštová (ANO). 
Dostala ale negativní odpověď. 
„Komise se tím zabývala. Chce-

me se inspirovat dotačním titu-
lem, který má Ústecký kraj a za-
vazuje studenty, jimž poskytu-
je stipendium. Ti musejí po stu-
diu vykonávat práci v regionu či 
v  místě. To bychom chtěli určitě 
zapracovat do příštího období ja-
ko podmínku pro získání stipen-
dia. Už to nebude jen formou da-
ru,“ ujistila náměstkyně primá-
tora Markéta Stará. 

Námitky k poskytování dota-
cí studentům měl i opoziční za-
stupitel Tomáš Ondrášek, který 
se hlasování zdržel. „Nejsem ne-
přítelem dotací studentům. Tato 
podpora ale nemá žádná pravi-
dla. Všichni studenti peníze do-
stali bez výjimky a pouze na zá-
kladě dopisu. Nebyla stanovena 
žádná kritéria, jak Mostu tuto 
pomoc studenti vrátí?“ zajímalo 
ho. Podmínkou pro získání fi-
nanční podpory od města je pro 
studenty  studijní průměr a do-
ložené potvrzení o studiu. Ko-
mise při posuzování žádostí be-

re v potaz i to, zda se jedná o ro-
dinu ze sociálně slabších pomě-
rů. „Komise ale neumí řádně 
posoudit, jaká je skutečná rodin-
ná situace. Je to pouze na zákla-
dě čestného prohlášení,“ připus-
tila náměstkyně a dodala: „Niž-
ší podporu získávají studenti na 
soukromých školách oproti stát-
ním a také se posuzuje vzdále-
nost školy od bydliště.“ 

„Všichni, kteří jsme studovali, 
tak jsme si přivydělávali brigá-
dou a nežádali o podporu měs-
to,“ neodpustil si poznámku To-
máš Ondrášek.                      (sol)

Stipendia pro mediky prošla
zastupitelé ale měli výhrady

MOST – Debata se strhla mezi zastupiteli při schvalování stipendií 
pro vysokoškolské studenty ze sociálně slabších rodin. Jednalo 
o částku ve výši 150 tisíc korun pro dvanáct žadatelů, kterou zastu-
pitelé nakonec schválili. 

Soukromé komunitní centrum pro seniory se nelíbilo radním, zastupitelé jim dali za pravdu.

Svatá Barbora je uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, požá-
ry a vůbec před rizikem náhlé či násilné smrti, je proto patronka havířů, 
dělostřelců, pyrotechniků, architektů, matematiků a dalších rizikových 
povolání, a rovněž dětí. 

Darovat můžete divadelní zážitek.

Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,  
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz

Aby Váš Volkswagen 
zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony, 
nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen® 
a Originálního příslušenství Volkswagen® pro osobní i užitkové 
vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční 
prostředky. Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí  
v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Plus plán
Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás.



MOST – Také letos připravila spo-
lečnost AUTODROM MOST tipy 
na zajímavý, neotřelý a originál-
ní dárek  pod vánoční stromeček 
ze sortimentu svých produktů 
a služeb. 

„Doporučujeme potěšit své 
blízké a přátele zejména VIP vstu-
penkou na závodní víkend popu-
lární série NASCAR, nebo naší 
žhavou novinkou, kterou je kurz 
bezpečné jízdy za snížené viditel-
nosti, což není jen obyčejná ško-
la smyku. Vyznavači adrenalinu 
pak mohou pod stromečkem najít  
poukaz na sportovní jízdu po drá-
ze v  okruhovém speciálu OCR,“ 
vyjmenovala obchodní a mar-
ketingová ředitelka společnosti 
AUTODROM MOST Jana Svo-
bodová.

Při nákupu v  celkové hodno-
tě nad 1 000 Kč zákazník obdr-
ží navíc vstupenku na závodní 
víkend Whelen NASCAR Eu-

ro Series, který autodrom přiví-
tá v červnu příštího roku. Pokud 
vybere dárky za 5 000 Kč a více, 
bude osvobozen od úhrady poš-
tovného. „Poukazy i vstupenky je 
možné pořídit v papírové podobě 
i elektronicky. V případě nákupu 
na dobírku prostřednictvím Čes-

ké pošty přijímáme poslední ob-
jednávky v  pondělí 16. prosince, 
nakupovat on-line lze až do stře-
dy 18. prosince.,“ upřesnila Jana 
Svobodová.

Vybírat lze ale také z  dalších 
oblíbených dárkových vouche-
rů. Například testovací jízdu na 

dráze ve vlastním voze či moto-
cyklu, VIP a běžné vstupenky na 
závodní víkendy ADAC GT Ma-
sters či Czech Truck Prix, kurzy 
bezpečné jízdy dle výběru nebo 
UNI poukaz. „Dárek z mostecké-
ho autodromu udělá radost mo-
toristickým fanouškům, začínají-
cím, méně zkušeným i ostříleným 
řidičům a také milovníkům jízdy 
v terénu,“ vyjmenovala Jana Svo-
bodová.

(nov)

Zakázaná láska
Patrik se do Lindy zamilo-

val hned, jak tu zvláštní holku 
potkal. Chodila do stejné třídy 
střední školy, kam nastoupil, 
když se s rodiči přistěhovali do 
města. Linda měla v sobě ně-
co, co Patrika přitahovalo. Ta-
kovou zvláštní pokoru a klid, 
čímž se lišila od všech holek, 
které Patrik znal. 
Linda se s nikým ve 
třídě moc nebavila. 
Když se na ni ptal 
spolužáků, ušklí-
bali se a říkali, že je 
z divné rodiny. Nej-
prve se spolu zača-
li jen tak jako ná-
hodou bavit o pře-
stávkách, pak už 
na Lindu Patrik če-
kal každé ráno, do-
provázel ji do ško-
ly, chodili spolu na 
obědy. Po vyučování se Linda 
někdy zdržela a zůstala s Pat-
rikem. Nikdy nemluvila o své 
rodině a nikdy nikam nechodi-
la večer. Patrik byl ale trpělivý. 
S Lindou si ve všem rozuměli. 
Mohl s ní mluvit o všem, co ho 
zajímalo, svěřovat se jí se svý-
mi problémy. Někdy měl po-
cit, že mu Linda rozumí, jako-
by mu viděla do hlavy. Poprvé 
se milovali, když mu bylo osm-
náct. To s Lindou chodil téměř 
rok. Linda s ním zůstala po vy-
učování jako obvykle, ale ten-
tokrát nepospíchala domů. Pa-
trikovi rodiče se ten den zdrže-
li v Praze a Linda svolila, že pů-
jde s Patrikem domů. Jestli si 
Patrik myslel, že jsou s Lindou 
jedna duše, a že ji nemůže mi-
lovat víc, pochopil, že sex jejich 
vztah ještě posunul. Najednou 
se vznášel a Linda pro něj by-
la nejdůležitější člověk na svě-
tě. Nebylo nic, co by pro ni ne-
udělal. Chtěl ji mít, chtěl s ní 
žít, chtěl si ji vzít za ženu. Hned 
po maturitě. Linda ale všechny 
jeho návrhy a vyznání odmíta-
la. Jen se usmívala a říkala, ať 
o tom nemluví. Patrik věděl, 
že má Linda bratra, a že je její 
matka v domácnosti. Nikdy ne-
mluvila o tom, co dělá její táta 
a nikdy ho nevzala k sobě do-
mů. Jednou seděli Patrik s Lin-
dou u řeky, Linda byla opřená 
o Patrikovo rameno a povída-
li si. Najednou se před nimi ob-
jevil kluk o něco starší a o dvě 
hlavy větší, než Patrik. Linda se 
vyděsila, vyskočila a se sklope-
nou hlavou ustoupila stranou. 
Patrik nechápal, o co jde. Kluk 
mu suše oznámil, že je Lindin 
bratr, a že to bylo naposledy, 
kdy je viděl spolu. Linda ne-
ní pro Patrika. Musí jí dát po-
koj, nebo bude litovat. Lin-
da neřekla ani slovo, na Patri-
ka se ani nepodívala a s brat-
rem odešla. Když se jí pokoušel 
dovolat, měla vypnutý telefon. 
Druhý den nepřišla do školy. 
Ani další den a ani třetí den. 
Patrik měl o Lindu strach. Stá-
le mu nebrala telefon, a tak se 
rozhodl, že se vypraví k ní do-
mů. Věděl, kde Linda s rodi-
či bydlí. Starší dům byl obe-
hnaný vysokou zdí. Marně hle-
dal zvonek. Chvíli přešlapo-
val před zavřenou bránou. Pak 
se objevil Lindin bratr. Tento-
krát už se tvářil mnohem zlost-
něji. Patrik se ale nehodlal dát 
zastrašit. Když mu Lindin bra-
tr řekl, ať jde pryč a na Lindu 
zapomene, trval si na tom, že 
to chce slyšet přímo od ní. Ne-
hne se od domu, doku neuslyší 
od své holky, že už ho nechce. 
Nakonec zůstal u domu do no-
ci, pak ale odešel. Linda se do 
školy nevrátila ani další týden. 
Když se zeptal učitele, jestli ne-
ví, co s ní je, dozvěděl se, že 

Linda se z jejich školy odhlási-
la. Její telefonní číslo bylo zru-
šené. Marně postával před je-
jich domem, na Lindu ani ni-
koho jiného z rodiny nenarazil. 
Po měsíci to vzdal. Na Lindu 
ale nepřestával myslet. Na ok-

no jeho pokoje za-
klepala Linda jed-
nou v noci. Patri-
kovi rodiče už spa-
li, jen on ještě svítil. 
Pustil Lindu do do-
mu. Byla vystraše-
ná, stále se rozhlí-
žela kolem sebe. 
Vrhla se mu do ná-
ručí. Ujišťovali se 
vzájemně, že se mi-
lují, hladově se lí-
bali. Pak Linda Pa-
trika poprosila, aby 

zhasl světlo. Nikdo jí nesmí vi-
dět. Seděli po tmě v jeho poko-
ji a Linda vyprávěla. O své ro-
dině, o otci, který celý život te-
rorizoval její matku. O sektě, ke 
které otec patří, a do které zatá-
hl jí i bratra. Bratr už věří vše-
mu, co mu otec i vůdce jejich 
sekty napovídali. Ji vychovávali 
pro život manželky vůdce. Ona 
to ale takhle nechtěla. Nechtě-
la žít jako její máma. Poslou-
chat chlapa, kterého nenávidí 
a rodit mu děti, které on bude 
vychovávat ke zlu a násilí. Je-
jí otec považoval za velké štěstí 
a čest, že si vůdce vybral právě 
ji. Do sekty patřilo mnoho ro-
din z různých států. Linda měla 
být hrdá, že se stane jeho man-
želkou. Proto ji bratr hlídal. 
Když přišel na to, že má Linda 
přítele, řekl to otci. Lindu za-
vřeli doma. Když protestova-
la, otec ji zbil. Bála se a mysle-
la si, že se podvolí a Patrika už 
nikdy neuvidí. Když ale zjisti-
la, že je těhotná a čeká jeho dí-
tě, z domu svých rodičů utek-
la. Už se tam nevrátí. Musí se 
ale s Patrikem schovat. Někam 
utéct, aby je její otec a bratr ni-
kdy nenašli.  Patrik s tím ne-
souhlasil. Byli oba plnoletí lidé. 
Nikdo nemůže Lindě nařizo-
vat, jak má žít. Ani její rodina. 
Byl si jistý, že až situaci vysvět-
lí svým rodičům, nechají Lin-
du u nich doma. Budou spolu 
žít a časem se vezmou. Linda se 
nemusí bát. Patrikův otec byl 
právník a tak se Patrik spolehl 
na to, že otec se práva pro je-
ho dívku domůže snadno. Ne-
uměl si představit, že by někdo 
v dnešní době mohl dospělou 
ženu nutit k sňatku či jí dikto-
val, s kým a jak má trávit život. 
Linda se ale stále strašně bála. 
Říkala, že si Patrik neumí před-
stavit, čeho jsou její otec a bra-
tr schopní. On se jen s jistotou 
usmíval. Uklidňoval ji, ať se ne-
bojí. Ráno se poradí s otcem, 
jak dál postupovat. Vzal Lin-
du k sobě do postele a spoko-
jeně usnul. Myslel na to, že se 
jim narodí dítě. Představoval 
si, jak se bude o svou ženu a dí-
tě starat. Vzbudilo ho řinčení 
skla. Když se rozkoukal, po po-
koji chodily dvě postavy. Linda 
už u něj v posteli nebyla. Krčila 
se u zdi, obličej zakrytý ruka-
ma. Vyskočil, aby ji bránil, ale 
jeden z mužů ho poslal ranou 
pěstí na zem. Pak vytáhl nůž. 
Nestačil ani vykřiknout a nůž 
mu projel hrudníkem. Palči-
vá bolest ho doprovodila až do 
bezvědomí a k smrti. Druhý 
den si sousedé všimli rozbité-
ho okna. Když nikdo nereago-
val na zvonění, zavolali policii. 
V domě policisté našli tři mrt-
vá těla. Muž a žena leželi pro-
bodnutí v ložnici, jejich syn na 
zemi ve svém pokoji.         (pur)

soudnička
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Obdarovaný se může těšit na adrenalinový zážitek ze závodů, svezení po dráze nebo 
zdokonalení svého řidičského umění v kurzech bezpečné jízdy, „ježíšek“ potom na zvý-
hodněný nákup vybraného dárku. 

MOST/lITVíNOV - Teplo v  příš-
tím roce podraží. Domácnosti 
se však citelného zvýšení ceny 
tepla bát nemusí. Růst cen totiž 
vyrovná pokles DPH z 15 na 10 
procent, o němž letos rozhodli 
poslanci.

„Zdražení tepla bychom se sa-
mozřejmě rádi vyhnuli, nicmé-
ně musíme reagovat na výrazné 
zvyšování nákladů společnosti 
během posledních dvou let, kte-
ré nemůžeme nijak ovlivnit. Na 
mysli mám především enorm-
ní růst ceny povolenek na emise 
(vypouštění) skleníkových plynů, 
jejichž cena během tohoto obdo-
bí vzrostla více jak o čtyřnáso-
bek,“ uvedl Petr Horák, ředitel 
společnosti Severočeská teplá-
renská.

Teplárenská společnost před-
pokládá zvýšit cenu tepla při-
bližně o pět procent. „Vzhle-
dem k  tomu, že cenu navyšuje-
me o pět procent, o které je nově 
poníženo DPH, zdražení tep-
la domácnosti prakticky nepo-
cítí. Podotýkám však, že ani to-
to pětiprocentní zvýšení tak vý-
razný skok v nákladech na emis-
ní povolenky během posledních 
dvou let nepokryje. Avšak přesu-
nout celé náklady na jejich poří-
zení k  tíži odběratelů v žádném 
případě nechceme. Stále hledá-

me další opatření k  úsporám,“ 
dodal Petr Horák.

Podle předsedy Teplárenské-
ho sdružení Martina Hájka bu-
dou ceny tepla zvyšovat i další 
teplárny. „Lze očekávat, že vět-
šina tepláren promítne do cen 
v  příštím roce většinu nárůstu 
nákladů na povolenky. I přes na-
výšení ceny, zůstane teplo v Mos-
tě a Litvínově na celorepubliko-

vém průměru,“ doplnil Petr Ho-
rák.

Komořanská teplárna během 
posledních let investovala ne-
malé prostředky do moderniza-
ce a ekologizace zdroje, tak aby 
i po roce 2020 plnila zpřísněné 
emisní limity a zároveň závazky 
vůči odběratelům v  následují-
cích letech. S ohledem na vněj-
ší ekonomické tlaky pokraču-

je zároveň teplárenská společ-
nost v  trendu hledání dalších 
alternativ využívání technologií 
s nízkou produkcí emise uhlíku 
jako náhrady za stávající uhelné 
technologie, plánuje vybudová-
ní zařízení pro energetické vy-
užívání komunálních odpadů 
a sleduje ekonomické možnos-
ti využívání biomasy pro spo-
luspalování.                         (nov)

Jaká bude cena tepla 2020?
V Mostě i v Litvínově podraží jen mírně

Mostecký autodrom nabízí originální  
dárky pod vánoční stromeček

V Mostě a v Litvínově se zdražení tepla bát nemusíme, cena se zvedne  jen o pět procent.

MOST – Do zcela ojedinělého 
projektu, který se v  Ústeckém 
kraji ještě neuskutečnil, se 
pustila mostecká taneční sku-
pina The F.A.C.T. Zpracovala 
divadelní projekt pod názvem 
„Světy“. 

Divadelně taneční projekt 
„Světy“ je setkáním tanečníků 
a propojení jednotlivých stylů 
– hiphop, popping, house dan-
ce, moderny a další. Tyto lidi 
spojuje láska k  tanci, nadšení, 
originalita, chuť změnit a po-
sunout tanec někam dál a tím 
získávat i nové zkušenosti. Té-
ma celého představení spojuje 

motiv – život na jiných plane-
tách, v jiných dimenzích a spo-
jení člověka s vesmírem v jeden 
celek. Autorem projektu, scé-
naristou, režisérem a choreo-
grafem v  jedné osobě je zakla-
datelka The F.A.C.T Alena Kar-
lovská.

Taneční skupina The F.A.C.T. 
působí v Mostě již jedenáct let. 
Věnuje se tanečnímu stylu Stre-
et Dance a v současné době má 
mezi sebou více jak 120 taneč-
níků ve věku od 4  do 50 let. 
Skupina se účastní každoroč-
ně několika prestižních soutě-
ží, kde sklízí úspěchy.        (nov)

The F.A.C.T.  - tanec jako divadlo
21. a 22. prosince 2019 ZUŠ F. L. Gassmanna od 17:00 hodin



Výuka obchodní angličtiny  
na Střední odborné škole  

podnikatelské v Mostě 
Díky projektu financo-

vanému z grantu Evropské 
unie - program Erasmus+ 
KA1 se vyučující anglického 
jazyka Mgr. Jiřina Řeřichová účastnila unikátního kurzu Teaching 
Business English na škole ELC v Brightonu ve Velké Británii. 

Cílem kurzu, vedeného skvělým lektorem a autorem mnoha 
učebnic Paulem Emmersonem, byl rozvoj komplexního porozumě-
ní světu podnikání a získání nových vyučovacích metod a strategií 
ve výuce obchodní angličtiny. Vedle odborných témat byla součás-
tí kurzu analýza potřeb studentů, různé formy prezentací či rozvoj 
komunikačních dovedností v oblasti telefonování, obchodního jed-
nání a korespondence. 

Více informací na internetové adrese www.homerlive.cz
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Rozlehlá hala, v  ní něko-
lik zařízení a strojů a neustá-
lé „cvrlikání“. U několika stro-
jů stojí obsluha, která se kaž-
dou chvíli přesune na jiné mís-
to a kontroluje displeje strojů 
a upravuje nastavení. 

Takhle nějak to vypadá, když 
se vyrábějí dráty, které pak po-
užíváme třeba v  pneumatikách 
auta. Stojíme uprostřed jedné ze 
dvou výrobních hal společnos-
ti Kiswire Cord Czech, která již 
dva roky na Žatecku v Průmys-
lové zóně Triangle vyrábí dráty 
a kordy do pneumatik. Ty pak 
putují prakticky do celé Evro-
py. Firma se neustále rozšiřuje, 
a proto hledá do svého týmu pro 
výrobu drátů nové kolegy.

Žádná monotónnost, 
potřeba jsou 

„šikulové“

Na první pohled je znát, že 
výroba drátů není žádná nu-
da. „Jestli si někdo představo-
val, že lidé tu stojí u pásu a drá-
ty běží, tak se určitě mýlí. Není 
to rozhodně žádná nuda a bě-
hem pracovní směny vystřídají 
naši lidé mnoho různých činnos-
tí a úkonů. Není to žádná ‚pásov-

ka‘. I proto do naší výroby potře-
bujeme šikovné lidi, kteří se ne-
bojí ukázat, že něco umějí,“ říká 
Václav Skála, manažer výrobní-
ho závodu na Žatecku. 

Jen kmenoví 
zaměstnanci

Přestože je závod Kiswi-
re Cord Czech v Trianglu tepr-
ve zhruba tři roky, mají zde jas-
no, jak přistupovat k  zaměst-
nancům. „Naši zaměstnanci jsou 
opravdu ‚naši‘ - nezaměstnává-
me přes agenturu, ale rovnou 
do kmene společnosti. Není nás 
mnoho, proto dokážeme všem 
zaměstnancům poskytnout indi-
viduální přístup,“ říká Simona 
Petrásková, která má na staros-
ti péči o zaměstnance. 

V  Kiswire Cord Czech se ří-
dí principem spravedlivého od-
měňování, takže můžete počí-
tat s nárůstem platu po prvních 
třech měsících, s měsíčními 
a ročními odměnami a dalšími 
navýšeními za certifikace. V ne-
poslední řadě dostanete příspě-
vek na stravování ve formě stra-
venek. Pokud se chcete podílet 
na výrobě drátů, není nic jedno-
duššího než se podívat na volné 
pozice na www.kiswire.cz. 

Jak se vyrábějí dráty? Rozhodně ne na páse! Nevěříte?

Velké překvapení!  
Výroba drátů není žádná „pásovka“ 

Studentskou věděckou konfe-
renci pořádá VŠCHT, Unipetrol 
- výzkumně vzdělávací centrum 
a skupina Unipetrol. „Je opravdu 
radost sledovat, s  jakým zájmem 
se mládež staví k takovým projek-
tům a jak popularita konference 
roste. Čtyř sekcí pro středoškoláky 
se letos zúčastnilo třicet sedm mla-
dých vědců, páté sekce určené pro 
vysokoškoláky devět,“ říká  před-
sedkyně správní rady Nadace 

Unipetrol Katarzyna Woś a do-
dává: „Letos jsme udělili také čtyři 
Ceny Nadace Unipetrol, a to vždy 
jednomu studentovi v každé stře-
doškolské sekci.“

„Pokud někdo tvrdí, že dnešní 
‚generace Z‘ není kreativní, pak se 
mýlí. Byl jsem nadšen nápady, se 
kterými studenti přišli a podíva-
li se na zdánlivě nudný obor che-
mie z  nejrůznějších úhlů. Doká-
zali spojit vědu s  praktickým vy-

užitím. Rád bych jmenoval ná-
zvy některých z  nich - odolnost 
polofoukaného a modifikované-

ho asfaltu vůči deformaci při růz-
ných teplotách, radioaktivita ko-
lem nás, vliv železniční dopravy 
na znečištění půdy organickými 
látkami či metoda genetické dak-
tyloskopie,“ říká  VŠCHT v Pra-
ze profesor Zdeněk Bělohlav. Na 
konferenci soutěžili také studen-
ti z  Gymnázia T. G. M. Litvínov, 
PORG, litvínovské SOŠ Scholy 
Humanitas a Střední školy Edu-
chem z Meziboří. 

(nov)

Stane se některý z oceněných  
studentů uznávaným vědcem? 

Vojtěch Vyskočil a Lukáš Městka, Gymnázium T. G. M. Litvínov, s téma-
tem: Barviva v listech, chromatografie.

Důkazem, že konference má smysl,  je například Nikola Svobodová z Gymnázia Pel-
hřimov. Letos se stala vítězkou soutěže České hlavičky, která je součást projektu Čes-
ká hlava. Nikola přispěla k odhalení mechanismu, kterým se DNA opravné proteiny po-
dílejí na vzniku a dalším rozvoji nádoru. Podle odborníků představuje Nikola pro vědu 
velkou naději. Studentská vědecká konference v Litvínově se během pěti let rozrostla 
v uznávanou celorepublikovou soutěž vědeckých nadějí České republiky.

Více informací o konferenci naleznete na  
www.vscht.cz/veda-a-vyzkum/svk

lITVíNOV - Studentská vědecká konference oceňuje mladé vědce, 
kteří se svými výzkumnými pracemi řadí mezi špičku.  letošní pátý 
ročník soutěže zamířil do finále. Své práce prezentovalo na půdě 
Univerzitního centra přímo v  areálu litvínovského Unipetrolu cel-
kem 46 studentů. 

MOST – Dopravní podnik měst Mostu 
a litvínova pořídil pět nových auto-
busů. 

Čtyři vozidla SOR NS 12 v barvách 
dopravního podniku jsou již v Mos-
tě. Pátý autobus se prezentoval na vý-
stavě CZECHBUS a rovněž byl v těch-
to dnech dopraven do Mostu.„S vý-
robcem autobusů jsme uzavřeli kupní 
smlouvu a na jejím základě jsme poří-
dili pět nových autobusů pro obměnu 
vozového parku,“ řekl ředitel doprav-
ního podniku Daniel Dunovský.  Vo-
zidla jsou moderní, ekologická a níz-
kopodlažní, určená pro hromadnou 
přepravu osob v městském provozu. 
Jedná se o zcela nové modely od spo-

lečnosti SOR Libchavy s novým kon-
strukčním řešením karoserie a interié-
ru splňující požadavky pohodlné pře-
pravy a zároveň i nejpřísnější emisní 
normy EURO 6. „Vozy jsou mimo ji-
né vybaveny vnitřním kamerovým sys-
témem  včetně čelní kamery a USB por-
ty pro dobíjení drobné elektroniky. Před 
jejich nasazením do provozu  doplníme 
do autobusů náš odbavovací systém,“ 
řekl Daniel Dunovský, který si hned 
vyzkoušel sedadlo řidiče i pro cestují-
cí. Všechny nové autobusy budou na-
sazeny na linky MHD v Mostě. „Dou-
fám, že se budou obyvatelům Mostu lí-
bit a také dobře sloužit,“ dodal ředitel.                

(sol)

Na Mostecku jezdí nové autobusy

Nový autobus SOR NS12 DIESEL se představil už v bar-
vách mostecko-litvínovského dopravního podniku na 
výstavě CZECHBUS v pražských Letňanech.

Silvestr v Johann W
Hogo fogo versus Disco

Ještě nevíte kde strávit Silvestra 2019/2020? Co byste říkali silves-
trovskému veselí v krásném prostředí vinařství Johann W v Třebí-
vlicích s jedinečnou atmosférou? Zábavu si dokonce můžete zvolit 
sami, a to na Facebooku vinařství Johann W. Lajkovat můžete pro 
Hogo-fogo večer, nebo pro Disco zábavu.                                    (nov)



„Ocenění vnímám jako odmě-
nu za systematickou práci před-
stavenstva a managementu naší 
společnosti, kterou od roku 2014 
naplňujeme vize, jež jsme si sta-
novili. Patří mezi ně celková sta-
bilizace ekonomiky společnosti, 
systematický rozvoj všech jejích 
nemocnic a postupná moderni-
zace zdravotnické techniky. Spo-
lečnosti se daří i díky význam-
né investiční finanční podpoře ze 
strany Ústeckého kraje, jejího je-
diného akcionáře, a díky dlouho-
dobému důslednému využívá-
ní dotačních titulů. Zvláštní dů-
raz klademe na odměňování za-
městnanců, bez nichž by úspěšný 

rozvoj nebyl možný,“ uvedl před-
seda představenstva KZ Jiří No-
vák. „Jde o další prestižní oce-
nění, které společnost Krajská 
zdravotní získala nebo obháji-
la v posledních letech.  Při těch-
to příležitostech děkuji našemu 
jedinému akcionáři, bez jehož 
podpory bychom na tato prestiž-
ní ocenění těžko dosáhli. Děkuji 
také všem zaměstnancům, kteří 
svojí každodenní náročnou pra-
cí dopomáhají Krajské zdravotní 
k výsledkům a prestiži, které se jí 
v posledních letech dostává,“ do-
plnil generální ředitel Krajské 
zdravotní Petr Fiala.                               

 (nov)
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Foto: Andrea Simperová

Bez projednávání schválilo 
zastupitelstvo rozpočtová opat-
ření. O 65 tisíc korun posíli-
lo rozpočet na zajištění havarij-
ních oprav veřejného osvětlení. 
Původně bylo v rozpočtu vyčle-
něno 630 tisíc Kč. To ale pro le-
tošní rok nestačilo, protože bylo 
od začátku roku již opravováno 
pět stožárů veřejného osvětlení 
po autohaváriích.  

Zastupitelé dále schválili ná-
vrh organizace MHD a příměst-
ské autobusové dopravy na rok 
2020 a předběžný odhad pro-
kazatelné ztráty MHD. Pro pří-
ští rok se počítá se 4,3 miliony 
naježděných  kilometrů. Odhad  
ztráty MHD bez čistého příjmu 
činí 47 mil. Kč, z toho 25  mil. 
Kč v autobusovém a 22 mil. Kč 
v tramvajovém provozu. 

Schválena byla změna vy-
hlášky o komunálním odpa-

du. V  Litvínově přibudou ná-
doby na použitý jedlý olej. Od 
1.1.2020 ukládá zákon všem 
městům povinnost oddělené-
ho soustřeďování jedlých olejů 
a tuků. Tato služba bude v  Lit-
vínově zajišťována prostřed-
nictvím  sběrného dvora a ně-
kolika nádobami ve vytipova-
ných lokalitách. Bude se jednat  
o 10 černých nádob o objemu 
240 l s otvorem na víku. 

Diskuze se rozpoutala až při 
schvalování Plánu obnovy ma-
jetku města na roky 2020 – 
2023. Plán zahrnuje výdaje na 
opravy a nákupy neinvestiční-
ho charakteru. Předpokládané 
výdaje jsou navrhovány ve výši 
zhruba 50 miliónů Kč. 

Nejdéle se zastupitelé zdrže-
li u odměn pro starostku měs-
ta a oba místostarosty. Navržena 
byla mimořádná odměna ve vý-

ši jednoho měsíčního platu. 
Problém s   odměnami měla 
opozice. Zastupitelé z  klubu 
Litvínov DO TOHO! pouká-
zali, že jim není známo, jak 
postoupily projekty, za které 
mají být členové vedení měs-
ta odměněni. V případě sta-
rostky města Kamily Bláho-
vé šlo o záchranu Finanč-
ního úřadu Litvínov a o vy-
jmutí návrhu vedení ropo-
vodu přes zastavěné území. 
Místostarostka Erika Sedláč-
ková bude odměněna mimo 
jiné za Technické kluby Lit-
vínov nebo Tematický akční 
plán pro Janov. Místostaros-
ta Karel Rosenbaum za za-
vádění inovativních prvků 
v boji se suchem nebo za pří-
pravu obnovy Pilařského rybní-
ka.  Radní Roman Ziegler opo-
zici připomněl, že zmíněné pro-
jekty jsou projednávány zastupi-
telstvem a stačí jen při jednání 
dávat pozor. Opoziční zastupi-
tel Martin Klika naopak vyzval 

vedení města, aby odměnu na-
vrhlo i ostatním  neuvolněným 
členům rady města. Opoziční 
zastupitel Petr Globočník měl 
vlastní představu - o výši odměn 
měla hlasovat veřejnost na soci-
álních sítích. Zastupitelstvo od-
měny schválilo.                    (ink)

Odměny pro politiky?  
„Ať hlasuje veřejnost“!

lITVíNOV – Poslední jednání litvínovských zastupitelů proběhlo ve 
zrychleném tempu. Většinu bodů schválili bez diskuze. Zasekli se až 
při schvalování odměn pro uvolněné členy zastupitelstva. 

Zastupitelé mimo jiné chválili změ-
nu vyhlášky o komunálním odpa-
du. Znamená to, že od ledna v Litví-
nově přibudou nádoby na použitý 
jedlý olej.

Ocenění převzal v prostorách Španělského sálu Pražského hradu před-
seda představenstva společnosti Jiří Novák spolu s náměstkem pro ří-
zení zdravotní péče Krajské zdravotní Alešem Chodackim.

Krajská zdravotní získala  
prestižní ocenění

ÚSTECKÝ KRAJ - Krajská zdravotní, největší poskytovatel zdravotní 
péče v Ústeckém kraji, získala v programu Start plus Národní ceny 
ČR v kategorii „Podnikatelský sektor – velká organizace“ dvě ceny. 
Prestižní ocenění „Organizace způsobilá pro program Excelence“ 
a mezinárodní certifikát „Committed to Excellence 2 Star“, který je 
oprávněna využívat tři roky. 

CELIO a.s.
Společnost CELIO a.s. 

POŽADUJEME:
• 
• Zdravotní způsobilost

Základní vzdělání nebo výuční list

• Minimálně řidičský průkaz skupiny B
• 
• 
• Manuální zručnost
• Chuť pracovat

NABÍZÍME:
• 
• 
• 

BENEFITY: 

• Operátor linky pro mechanické zpracování odpadů
• Strojník pro skládkový komplex
• Závodčí pro skládkový komplex (vhodní i pro důchodce)

19 000 14 500

MOST - Skvělou zprávu pro fa-
noušky motoristického spor-
tu má  AUTODROM MOST. Sezo-
nu 2020 ozdobí divácky velmi 
atraktivní závodní série, která 
bude navíc součástí nejprestiž-
nějšího a nejnavštěvovanějšího 
podniku každoročního kalen-
dáře, evropského šampionátu 
okruhových tahačů (FIA ETRC) 
Czech Truck Prix ve dnech 28. až 
30. srpna.

„Podařilo se nám dohodnout 
s promotérem seriálu Maxx For-
mula, který je vypsaný pro vozy 
vysokoobjemových monopostů 
kategorií Formule 1, GP2, F3000, 
IndyCar, nebo Super League For-
mula, vyráběných od 90. let do 
roku 2010. V případě příznivých 
klimatických podmínek se tedy 
dá předpokládat, že se dočkáme 
rychlostního rekordu dráhy. Tak-
to superrychlé speciály u nás bu-
dou totiž závodit na novém profi-
lu okruhu poprvé, šikana na kon-
ci cílové rovinky přibyla v roce 
2008. Piloti si to o víkendu rozda-
jí ve dvou dvacetiminutových zá-

vodech,” upřesnil obchodní ma-
nažer pro sport společnosti AU-
TODROM MOST Jakub Krafek.

Monoposty jsou nesmírně 
rychlé, podle něj navíc lahodí 
oku i sluchu zaníceného fanouš-
ka. „Když se zeptáte skalních fan-
dů, která éra formulových vozů 
byla pro ně nejzajímavější, uve-
dou přesně toto období, samo-
zřejmě s  přesahem do 70. a 80. 
let minulého století. Přesvědčili 
jsme se o tom loni v červnu, kdy 

u nás na okruhu testoval nyní os-
mašedesátiletý nizozemský pod-
nikatel a stále skvělý jezdec Klaas 
Zwart,“ uvedl Krafek.

Motivací pro tuzemské fa-
noušky bude jistě i účast české 
závodnice v  seriálu Maxx For-
mula. Je jí sympatická Veroni-
ka Jaksch, startující ve formu-
li Dallara GP 2. Vede si velice 
dobře. V závěrečném vystoupe-
ní letošní sezony ve francouz-
ském Dijonu obsadila v  prv-

ním i druhém závodě skvělou 
čtvrtou příčku, ve třídě Advan-
ce pak v celkovém pořadí bra-
la bronz. 

Fanoušci se mohou těšit, že 
v Mostě uvidí v přímém soubo-
ji až pět moderních monopostů 
F1 z éry třílitrových a osmivál-
cových motorů o obsahu 2,4 li-
tru. Budou to věhlasné značky 
Arrows, Super Aguri, dva mo-
noposty Toro Rosso a již zmí-
něný Jaguar.                        (nov)

Autodrom přivítá novodobé Formule 1
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VÁNOČNí TRADICE U SOUSEDů  
Annaberg-Buchholz
Poslední adventní neděli projde městem hornický průvod. Vycházet 
bude ve 13.30 hodin. K vidění bývá obvykle několik stovek krojo-
vaných účastníků průvodu. Na závěr akce je připraven koncert hor-
nických kapel před gotickým kostelem svaté Anny. Návštěvu Anna-
bergu můžete spojit s prohlídkou vánočních trhů.  Otevřené jsou až 
do 23. prosince, od pondělí do čtvrtka od 10 do 19 hodin a o víken-
du do 20 hodin.

Seiffen
Jen kousek od hranic v městečku Seiffen načerpáte vánoční atmo-
sféru na místních trzích a v  obchodech s  tradičními dřevěnými 
hračkami a ozdobami typickými pro tuto oblast Krušných hor. 
Trh můžete navštívit do 22. prosince od pondělí do pátku od 11 do 
17 hodin, v sobotu od 10 do 20 hodin a v neděli od 11 do 18 hodin. 
Při návštěvě Seiffenu nezapomeňte na místní muzeum. I Seiffenem 
prochází hornický průvod, a to 14. prosince. 

Olbernhau
V  městečku, kam se pohodlně dostanete také autobusem, může-
te navštívit vánoční trh na nádvoří muzea. Otevřen bude jen do  
15. prosince každé odpoledne od 13 do 18 hodin.

Marienberg
Předvánoční čas je jako stvořený pro hornický pochod také v Mari-
enbergu. Městem prochází 15. prosince. I tady jsou připraveny vá-
noční trhy, a to na renesančním čtvercovém náměstí do 22. prosin-
ce. 

TRHY, VÝSTAVY A DAlší VÁNOČNí TěšENí
litvínov 
V  prostorách litvínovského zámku jsou opět k  vidění ozdobené 
vánoční stromky. Tradičně se na výzdobě podílely místní šikovné 
umělkyně.  Vánoce po celý den jsou k vidění každý den mimo pon-
dělí, prohlídky začínají v 10, 13 a 15 hodin. V pátek 6. prosince bude 
v Litvínově na náměstí Míru od 9 hodin otevřen Vánoční trh. Litví-
novské Docela velké divadlo připravilo na předvánoční čas předsta-
vení Betlémská hvězda. Premiéra je 13. prosince. 

Jirkov
Červený Hrádek připravil pro natěšené návštěvníky adventní pro-
hlídky. Konají se každou adventní neděli až do 22. prosince. Advent-
ní prohlídky zámku začínají v 13, 14.30, 16, 17.30 a 19 hodin, vstup-
né je 200 Kč pro dospělé, 100 Kč pro děti. Nutná je rezervace na tel. 
724 527 913. V pondělí 9. a úterý 10. prosince vždy od 10 do 17 ho-
din bude v Jirkově probíhat charitativní advent a do 13. prosince ta-
ké vánoční trhy. 

Most
Vánoční trhy na 1. náměstí v Mostě se uzavřou až 22. prosince. Stán-
ky jsou otevřené každý den od 10 do 18 hodin a v některé dny pro-
dej doplní kulturní program. V pátek 13. prosince mosteckým dě-
tem v rámci akce Komořanský sněhulák přiveze Severočeská teplá-
renská sníh. Na neděli 15. prosince je připravena čertovská show. 
Vedle magistrátu je pak otevřeno venkovní kluziště – ve všední dny 
je v provozu od 14 do 19 hodin, o víkendech již od 10 hodin. Ve 
stejný den v 17 hodin dorazí na vánoční trhy čerti se svou Kram-
pus show.

lesná
Ochutnat opravdové krušnohorské Vánoce můžete každou advent-
ní neděli v horském areálu Lesná. Tady pro návštěvníky připravili 
ukázky tradičních krušnohorských řemesel. Součástí prohlídky are-
álu je i nové Krušnohrské muzeum, opravdové peklo a dřevěný bet-
lém.                                                                                                        (ink)

Advent v Krušnohoří voní dřevem a perníkem 
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V zpomínka

Energie Meziboří poskytu-
je služby mentálně a zdravot-
ně postiženým klientům. Soci-
ální pracovníci jim  pomáhají 
začlenit se zpět do společnosti. 
Klienti  mohou bydlet v  chrá-
něném bydlení mimo objekt 
sociálního zařízení. První byt 
pronajalo Energii právě měs-
to. Energie poskytuje klientům 
také odlehčovací služby. Jejich 
posláním je usnadnění života 
rodinám trvale pečujícím o ty-

to osoby. V  současné době má 
Energie už vlastní byty a dokon-
ce rodinné domky. Energie vítá 
každou pomoc ulehčující pro-
vozování služeb. Projekt Auto 
pomáhá je jednou z nich. „Me-
ziboří se k podpoře Energie Me-
ziboří připojuje vždy, když je pří-
ležitost. Přeji společnosti dlouho-
dobé a bezproblémové užívání 
vozu,“ popřál při předávání vo-
zidla starosta města Petr Čer-
venka.                                             (ink)

Energie dostala nové auto 

Energie Meziboří převzala klíčky od nového sociálního vozu.

Vodíková energetika by se 
měla stát příležitostí Ústecké-
ho kraje. Vodík se bude v  kraji 
zpracovávat, distribuovat a vy-
užívat  jako čistý, bezuhlíkový 
zdroj energie. Pro svůj rozsah by 
měl být projekt v ČR jedinečný. 
„Vidíme v tom příležitost a na-
ši budoucnost. První uplatnění 
nalezne vodík s největší pravdě-
podobností v dopravě, a to pří-
mo v krajském městě,“ uvedl ná-
městek hejtmana Martin Klika. 
Zásadní podporu směřuje  kraj 
do výzkumu a vývoje. Podporo-
vat bude Inovační centrum Ús-

teckého kraje i UJEP, kde by měl 
vzniknout nový studijní obor 
Energetika, zaměřený  na vodí-
kovou energii a její využití.  

Memorandum podepsalo se-
dmnáct signatářů. „Někdo mů-
že proces podpořit výzkumem, 
jiný zaváděním konkrétních po-
stupů do výrobních procesů své 
firmy. Města mohou vodíkovou 
energii využívat například ve ve-
řejné dopravě, postupně  i v dal-
ších odvětvích veřejného života,“ 
přiblížil  Martin Klika. „Rozhod-
nutí má nejen vysoký ekologický 
potenciál, ale vytváří i význam-

né ekonomické přínosy pro firmy 
v Ústeckém kraji,“ doplňuje ředi-
tel Inovačního centra Ústeckého 
kraje Martin Mata. Mezi signa-

táře memoranda patří také Hos-
podářská a sociální rada Ústec-
kého kraje a město Most. 

(ink)

Ústecký kraj chce být průkopníkem  
pro vodíkovou energii

Freedivera z vítězné sportov-
ní fotografie Czech Press Pho-
to 2019 motivuje neustálé po-
souvání hranic: „S Honzou Ke-
pičem a Petrem Kapounem jsme 
relativně čerství freediveři, ale 
rozhodně celoživotní sportov-
ci, kteří se nebojí výzev. Sice nás 
všechny láká potápět se s delfíny, 
žraloky, kosatkami, ale ve střed-
ní Evropě podobných příležitostí 
je jen málo,“ říká David Vencl.

Před lety se začal potápět 
v zimě pod ledem. „Honza to 
postupně začal dokumentovat 

a Petr, jako dlouholetý otužilec, 
nás začal nahlodávat zkusit to 
i bez neoprenu.  Pro mě osobně 
to byla skutečná výzva - kom-
binace několika fóbií v jeden 
okamžik. Stíněný prostor pod 
ledem, bez možnosti dýchat 
a v ledové vodě. A to není jen 
o ovládnutí mysli a fyzickém 
tréninku. Zde hrozí skutečné ne-
bezpečí. Na druhou stranu, vše 
lze dělat bezpečně, a tak dodr-
žujeme všechna možná bezpeč-
nostní pravidla,“ dodává otuži-
lec.                                      (nov)

Na Miladě se trénuje pokus o rekord

Freediving je volné potápění bez dýchacího přístroje, tedy jen se záso-
bou vzduchu v plicích, kterou má potápěč z nadýchnutí se nad hladi-
nou vody. 

ÚSTECKÝ KRAJ – Je to výzva! Na jezeře Milada se připravuje na po-
kus o český rekord v plavání pod ledem bez neoprenu David Vencl.

„Uplatnění nalezne vodík s největší pravděpodobností v dopravě, a to 
přímo v krajském městě.“ (Martin Klika)

ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj má ambice být prvním a nejlepším ve 
využívání vodíkové energie. Spojil proto firmy, vysoké školy a vě-
decké ústavy, města a obce a další instituce a významné organiza-
ce.  Uzavřely Memorandum o spolupráci při rozvoji využití vodíku 
jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji.

SAUNA – finská, aroma, parní, kneippova lázeň, ledová fontána
Společná sauna (90 min.)    225 Kč
Privat sauna (60 min.)    390 Kč

MASÁŽE (po objednávce na recepci)
Celková relaxační masáž (45 min.)   850 Kč
Celková relaxační masáž (75 min.)   1 000 Kč
Individuální masáž (aroma, čokoládová, zábaly)
Relaxační balíček (masáž, sauna, zábal)   1 300 Kč

FITNESS
10 – 22 hod. (60 min.)    90 Kč

KOSMETIKA (po objednávce na recepci)
Základní kosmetika (60 min.)    725 Kč
Speciální kosmetika (90 min.)     975 Kč

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

+420 476 703 250 | hotel@hotel-cascade.cz

MEZIBOŘí – Město Meziboří tradičně podpořilo sociální vůz pro spo-
lečnost Energii. Stalo se jednou z organizací, která na auto pro sociál-
ní služby přispěla v rámci projektu Auto pomáhá. 

Významný zaměstnavatel v regionu 
společnost Coal Services a.s., člen silné 

energetické skupiny SEV.EN ENERGY, nabízí

KURZ STROJVEDOUCÍ 
S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 70 000 Kč
Uchazeči budou po kurzu u společnosti zaměstnáni v profesi 
strojvedoucí
Kvalifikační předpoklady:  

 � věk min. 20 let
 � vzdělání SŠ s maturitou, nebo SOU obor strojní, elektro ne-

bo dopravní oboru (např. zámečník, elektrikář, strojní kovář, 
automechanik apod.) 

 � dobrý zdravotní stav (bude prověřována zdravotní způsobi-
lost) a úspěšné absolvování psychologického vyšetření (lé-
kař. prohlídky a psychol. testování probíhá na naše nákla-
dy)

 � předložení výpisu z trestního rejstříku
Charakteristika kurzu:

 � zařazením do kurzu se uchazeč stává zaměstnancem v pro-
fesi strojvedoucí v zácviku

 � kurz se skládá z 5ti částí rozdělených na teorii (R 8) a praxi 
(11 hod. směny R N V V)

 � délka kurzu je přibližně 900 hodin (7 měsíců, z toho 2,5 mě-
síce jsou cvičné jízdy)

 � součástí kurzu je závěrečná zkouška způsobilosti
 � termín zahájení kurzu je 1. 4. 2020, ukončení v  závěru říj-

na 2020
Nabízíme:

 � pracovní smlouvu na dobu neurčitou ihned
 � mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garancí nárůstu 

ihned po úspěšném ukončení kurzu a s garancí každoroční-
ho nárůstu dle kolektivní smlouvy,

 � firemní benefity – 13. plat (cca 18.000 – 22.000 Kč), 2 týd-
ny dovolené navíc (30 dnů), příspěvek na stravování a řa-
da dalších výhod,

 � zázemí společnosti, která je součástí velké energetické sku-
piny s dlouhodobou perspektivou zaměstnání

 � možnost profesního a osobního rozvoje
Po úspěšném ukončení kurzu:

 � získání (podloženo smlouvou) náborového příspěvku ve vý-
ši 70 000 Kč (po zvládnutí teoretické části 20 000 Kč, po do-
končení kurzu – praktická část a zkoušky 30 000 Kč, po dal-
ších odpracovaných 6 měsících 20 000 Kč). Smlouva obsa-
huje i závazek k výkonu profese.

Od nového roku po zapracování: 
 � program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500 Kč na rok (čer-

pání na dovolenou, sportoviště, léky, kulturu)
 � příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč měsíčně

Přihlášky zasílejte elektronicky na:  v.stefanek@7group.cz 
nebo na adresu Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., 
V. Řezáče 315, 434 67 Most
Informace a dotazy - kontaktní telefon: 476 203 612; 724 349 528
Informační schůzka proběhne začátkem ledna v  Komořanech 
v lokalitě Úpravny uhlí. Součástí je pohovor s uchazeči, prohlídka 
lokomotivy a další informace o profesi strojvedoucí. 

4. 12. 2019 uplynulo 
100 let od narození naší 
maminky paní Boženky 
Bradové, s láskou 
vzpomínají dcery Jana 
a Jaruš s rodinami.
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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, hos-
pic, HSRM, fotbalový stadion Most, 
Hipodrom Most, dopravní pod-
nik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, 
Aquadrom, Central Most

litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský 

úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipet-
rol, KSK Komořany, United Ener-
gy,  a.  s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Cita-
dela, Resort Loučky, Spolužití, Ten-
ba, knihovna, zimní stadion, Pod-
krušnohorská poliklinika, plavecký 
bazén, hospoda Černice, zdravot-
ní středisko Horní Jiřetín, Městský 
úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrsk-

maň, Bílina, Malé Březno, Strupči-
ce, Teplice, Jirkov, Chomutov

Návrh na udělení Ceny hejt-
mana Ústeckého kraje může 
předložit občan, skupiny obča-
nů, právnické osoby a jiné sub-
jekty se sídlem na území Ústec-
kého kraje, a to v těchto katego-
riích: 

 � regionální rozvoj
 � sociální a zdravotní oblast 
včetně záchrany lidského ži-
vota

 � věda a výzkum
 � kultura
 � sport 

  Návrhy je možné písemně 
zasílat Zastupitelstvu Ústecké-
ho kraje do  29. února 2020  na 
adresu:  Odbor kancelář hejt-
mana, Krajský úřad Ústeckého 
kraje, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM. 
Nominaci je též možné doru-
čit osobně přímo do podatel-
ny Krajského úřadu Ústecké-
ho kraje nebo zaslat elektronic-
ky na adresu:  urad@kr-ustec-
ky.cz. V případě elektronického 
podání je nezbytné k dokumen-
tům připojit elektronické pod-

pisy navrhovatele i nomino-
vaného.  Návrhy včetně pří-
loh posílejte doporučeně 
poštou. I v  případě osobní-
ho doručení na obálku ne-
zapomeňte připsat:  Neotví-
rat – Návrh na Cenu hejtma-
na Ústeckého kraje. V návr-
hu odůvodněte, proč by daná 
osoba/skupina osob měla být 
vyznamenána. Zašlete veške-
ré dokumenty, které podpoří 
váš návrh – např.: životopis, vý-
čet činností či zásluh, novino-
vé články o činech či zásluhách, 
publikační přehled, atp. Připoj-
te kontaktní údaje na navrhova-
nou osobu/skupinu osob.  Spo-
lečně s návrhem na ocenění za-

šlete souhlas a čestné prohláše-
ní nominovaného  a  souhlas se 
zpracováním osobních dat na-
vrhovatele.  Veškeré příslušné 
formuláře jsou k  dispozici ke 
stažení na www.kr-ustecky.cz.  

  (nov)

Navrhujte osobnost na Cenu hejtmana
ÚSTECKÝ KRAJ - Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček vyzý-
vá k předložení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje 
za rok 2019.

ÚSTECKÝ KRAJ - V  rámci akce 
Stavební fórum byly vyhlášeny 
výsledky 8. ročníku soutěže Stav-
ba Ústeckého kraje za rok 2018. 
Vítěznou stavbou se stala Hvěz-
dárna a planetárium Teplice. 

Ústecký kraj finančně uhra-
dil nákladnou rekonstrukci ví-
tězné stavby. Na druhém mís-
tě se umístila revitalizace Pala-
chovy ulice v Litoměřicích, tře-
tí příčku obsadila revitalizace 
ústecké soukromé školky. Čest-
né uznání dostala rekonstrukce 
šluknovské radnice. Premiéro-
vý ročník akce s názvem Staveb-
ní fórum zorganizoval Ústec-
ký kraj  ve spolupráci s Okres-
ní hospodářskou komorou Lito-
měřice, Svazem podnikatelů ve 
stavebnictví a Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a tech-
niků.                                      (nov)

Stavbou kraje je hvězdárna a planetárium

Stavbou roku Ústeckého kraje se stala Severočeská hvězdárna a planetárium Teplice.

Oldřich Bubeníček

MOST - Studenti třetího ročníku 
maturitního oboru Střední tech-
nické školy Most si mohli své 
teoretické znalosti vyzkoušet 
v  praxi v  provozu těžební spo-
lečnosti Vršanská uhelná a.s. 
Z  hutního materiálu si studenti 
měli možnost vyrobit předměty 
rozličných tvarů, jejichž tech-
nický nákres připravili během 
teoretického vyučování. V praxi 
si tak mohli prohlédnout práci 
řezacího stroje CNC Vanad.

Spolupráce těžební společ-
nosti a střední školy má přede-
vším podpořit technické vzdě-
lávání a zapojením studentů do 
praxe přímo ve výrobě zatrak-
tivnit studium technických obo-
rů. „Technické obory jsou pro 
studenty náročné a je velmi těž-
ké vzbudit a hlavně udržet u stu-
dentů zájem o probíranou látku. 
Každou praxi, při které si stu-
denti mohou osahat a prohléd-
nout to, co se v hodinách učíme, 
velmi vítám,“ uvedl učitel tech-
nického oboru Martin Makov-
ský.  „Podobné akce, jako byla 
dnešní exkurze, pořádáme přede-
vším proto, abychom u mladých 
lidí vzbudili zájem o techniku. 
V současné době je po absolven-
tech technických oborů velká po-
ptávka a máme o ně samozřejmě 
zájem i v naší firmě. Když se kluk 
nadchne pro obor už na střední 
škole, je pravděpodobné, že u něj 
zůstane a v regionu přibyde dal-
ší technik hledající uplatnění. To 
je důvod, proč se snažíme, aby 
studenty učení bavilo a exkurze 
spojené s  praxí jim v  naší firmě 
umožňujeme,“ vysvětlil technic-

ký ředitel těžebních společnos-
tí Sev.en Energy Petr Procházka. 

Stroj v  hale strojní údrž-
by v  lokalitě Hrabák Vršanské 
uhelné využívá údržba v  obou 
těžebních společnostech, včet-
ně úpravny uhlí. Obsluhu ob-
stará jeden proškolený člověk, 
který je ve spojení s technology. 
„Studenti během vyučování při-
pravili výkresovou dokumentaci. 
Obsluha stroje ji převedla v pří-
slušném softwaru a odeslala ji 
přímo do paměti stroje. Studen-

tům jsme na místě vysvětlili po-
stup výroby jimi navržených dí-
lů. Vyřezané díly si studenti od-
nesli s sebou,“ popsal Přemy-
sl Duchoslav, technolog strojní 
údržby Vršanské uhelné.   

Řezací stroj CNC Vanad umí 
ze  železa vyřezat potřebný ná-
hradní díl s  maximální přes-
ností. Nový pomocník stroj-
ní údržby těžebních společnos-
tí skupiny Sev.en Energy ušetří 
spoustu práce i peněz.  Při vý-
robě stroj pracuje na podobném 

principu jako plotr, jen kyslí-
ko - acetylenovým plamenem 
vyřezává z  železa přesně zada-
né díly. I když se mu říká páli-
cí automat, zcela bez obsluhy 
se neobejde. Nastavit paramet-
ry řezání, upravit plamen a tlak 
v  zařízení a kontrolovat pálení 
je úkolem obsluhy. Údržba chce 
do budoucna zprovoznit ješ-
tě další zařízení, a to navařova-
cí soustruh, který by byl taktéž 
velkým přínosem.                    

  (ink)

Vršanská uhelná podporuje  
technické vzdělávání v praxi

Studenti třetího ročníku maturitního oboru Střední technické školy Most si mohli své teoretické znalosti vy-
zkoušet v praxi.

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI 

SANITÁŘE
Nabízíme:
• Nástup ihned
• Zajímavé mzdové podmínky
• Moderní pracoviště
• Práci pro stabilní a úspěšnou společnost
•  Zaměstnanecké benefity 

(5 týdnů dovolené, příspěvek 
na stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění aj.)

Požadujeme:
•  Odbornou způsobilost 

k výkonu povolání 
• Zdravotní způsobilost
• Spolehlivost a samostatnost

Pozn.: Zájemci bez potřebné kvalifikace 
mohou absolvovat sanitářský kurz 
za finanční účasti zaměstnavatele.

Kontakt:
Bc. Jana Mackovčinová, Tel.: 478 032 548, E-mail: Jana.Mackovcinova@kzcr.eu



Zbyněk Hotový se narodil 
11. října 1953. Do Slavie přišel 
z Mostu. V Edenu odehrál za 
devět let (1976 – 1985) 177 ligo-
vých zápasů. Obounohý technik 
spolehlivě připravoval spolu-
hráčům gólové šance. V červe-
nobílém dresu bohužel nezískal 
prvenství ani v ligové, ani v po-
hárové soutěži. Celkem za Sla-
vii odehrál 406 zápasů a vstřelil 
90 branek. Za československou 
reprezentaci si připsal v letech 
1981 – 1983 dvě utkání, dvakrát 
startoval i v reprezentačním B 

- mužstvu a jednou v olympij-
ském výběru. 

Po skončení hráčské karié-
ry se v Edenu staral o trávník 
a pracoval jako kustod u první-
ho mužstva. „V roce 1992 jsem 
po Zbyňkovi přebíral práci kus-
toda, byl to moc hodný člověk 
a samozřejmě skvělý fotbalis-
ta,“ zavzpomínal na svého před-
chůdce bývalý kustod a součas-
ný průvodce Slavia Museum 
Václav Petrák. Zbyněk Hotový 
zemřel 29. listopadu 2019.

(jak)
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Házenkářky v sobotu 
vyzvou Slávii

Házenkářky DHK Ba-
ník Most, Černí andělé, na-
stoupí v  sobotu 7. prosince 
k dalšímu domácímu zápasu. 
V  něm v  mostecké sportov-
ní hale vyzvou celek pražské 
Slávie. Utkání se hraje tra-
dičně od 18.00 hodin. 

V neděli přijede 
Jágrovo Kladno

Další domácí extraligo-
vé utkání sehraje HC Ver-
va Litvínov v  neděli 8. pro-
since. Na ledě Zimního sta-
dionu Ivana Hlinky přivíta-
jí Jágrův celek Rytíři Kladno. 
Zápas opět začíná dříve, a to 
v 15.30 hodin. 

Hasil vyhrál turnaj  
ve Španělsku

Trochu stranou hlavního 
zájmu se hrál turnaj ve stol-
ním hokeji billiard - šprtci 
také v baskickém Bilbau. Na 
turnaji nižší kategorie Cha-
llenger potvrdil roli favorita 
mostecký Jakub Hasil, který 
vyhrál. Velkým překvapením 
bylo druhé místo Veroniky 
Bleyerové. Třetí místo obsa-
dil nejlepší z místních, Ene-
ko Garcia. 

Baník Souš přezimuje 
na druhém místě

Náš jediný zástupce ve fot-
balové divizní skupině B, ce-
lek Baníku Souš, přezimuje 
na vynikajícím druhém mís-
tě v tabulce se ziskem 34 bo-
dů. Tabulku vede tým České-
ho Brodu, který má bodů  39. 

Mostecký Fotbalový 
klub je čtvrtý

V krajském přeboru do-
spělých má Mostecko dva své 
zástupce. Lépe si v podzimní 
části vedli hráči Mosteckého 
FK, kterým po polovině sou-
těže patří čtvrtá příčka v  ta-
bulce. Mostecký tým zakon-
čil podzim porážkou, když 
v derby neuspěl s Horním Ji-
řetínem (1:3). Most má v ta-
bulce 29 bodů. 

Sokol se odpoutal od 
dna tabulky

Druhým zástupcem Mos-
tecka v  krajském přeboru 
v  kopané dospělých je So-
kol Horní Jiřetín. Tomu se 
podzim absolutně nepovedl 
a po většinu času byl na po-
sledním místě v  tabulce. Ze 
dna se mu však díky výhře 
v dohrávce s Mostem poda-
řilo odpoutat. Přezimuje tak 
předposlední se ziskem 6 bo-
dů. 

Baník vyzve v pátek 
Levharty

Tým mužů Basketbalové-
ho klubu Baník Most v pá-
tek 6. prosince od 19.30 ho-
din čeká domácí utkání  Se-
veročeské ligy basketbalis-
tů. V  něm domácí A – tým 
vyzve hostující BK Levharti 
Chomutov. Střetnutí se hra-
je v mostecké sportovní hale. 

(jak)

Verva angažovala jako nové-
ho hlavního trenéra Vladimíra 
Kýhose. Vedení klubu se s třia-
šedesátiletým koučem dohod-
lo na smlouvě do konce sezo-
ny. Zkušeného trenéra čeká těž-
ký úkol, vytáhnout Litvínov do 
vyšších pater tabulky. Litvínov-
ští si před sezonou vytyčili jasný 
cíl, kterým je postup do play off. 

„Jsme rádi, že se nám podaři-
lo na post hlavního trenéra an-
gažovat zkušeného litvínovské-
ho odchovance Vladimíra Kýho-
se a věříme, že se nám tímto kro-
kem společně povede posunout 
výše v tabulce a zabojovat o play 
off,“ řekl při představení nového 
kouče generální ředitel klubu Ji-
ří Šlégr. 

Bývalý ligový a reprezentač-
ní útočník a později trenér Vla-
dimír Kýhos mladší v Litvínově 

odehrál deset sezon, celkem na-
stoupil ke 348 zápasům a v nich 
zaznamenal 284 kanadských 
bodů. Patnáctkrát reprezento-
val ČSSR. Je účastníkem olym-
piády v Sarajevu v roce 1984 
a držitelem stříbrné medaile 
z této akce. Jako trenér byl dva-
krát mistrem republiky s mlad-
ším dorostem Litvínova. V ex-
tralize působil u A - týmu své-
ho mateřského klubu v sezo-
nách 1994 - 95, 1995 - 97, 2001 
- 2002 a od ledna 2011 do  listo-
padu téhož roku. S Josefem Be-
ránkem starším vybojovali na 
trenérském postu stříbrné me-
daile v roce 1996. 

Jako úspěšný trenér půso-
bil také v Chomutově, v Tábo-
ře, v Kometě Brno, ve sloven-
ském Trenčíně, v Karlových Va-
rech, v Hradci Králové, v Třinci 

a naposledy v Mladé Bolesla-
vi. S Kometou Brno se dvakrát 
umístil na medailových příč-
kách. Nyní se vrací zpět do ma-
teřského Litvínova. 

„Situace v Litvínově mě sa-
mozřejmě nenechává chladným 
a jakmile mě Litvínov oslovil, tak 
to pro mě byla jasná volba, roz-
hodl jsem se Litvínovu pomoci. 

Doufám, že to povede k zlepšené 
hře a lepšímu postavení v tabul-
ce,“ nechal se slyšet nový hlavní 
trenér HC Verva Litvínov Vla-
dimír Kýhos.                        (jak)

Verva má nového trenéra!  
Litvínov převzal patriot Kýhos 

lITVíNOV – Extraligový tým hokejistů HC Verva litvínov byl týden 
bez hlavního trenéra, když v pondělí, po sérii proher, na svůj post 
rezignoval Jiří šlégr. Sportovní úsek se po vyjednávání dohodl se 
zkušeným Vladimírem Kýhosem, který už v minulosti litvínov vedl. 
Dlouholetý bývalý litvínovský útočník a reprezentant tak bude mít 
za úkol vytáhnout Vervu do vyšších pater tabulky. 

BŘEClAV, BIlBAO – Jubilejním 
čtyřicátým mistrovstvím republi-
ky zakončili soutěžní ročník 2019 
billiard - hockeyisté. Na závěreč-
ném turnaji, jehož organizace se 
výborně zhostil klub Gunners 
Břeclav, měl mostecký šprtec 
zastoupení ve všech kategoriích. 
Dlouhá cesta na Slovácko byla 
pro mostecké reprezentanty vel-
mi úspěšná. Mezi mladšími žáky 
se při své premiéře na MČR k ti-
tulu prostřílel Dalibor Sem. šestý 
skončil lukáš Bušo. 

V kategorii starších žáků při-
dal druhý mostecký titul Jan 
Matuščín. K medailím měli blíz-
ko také Ondřej Matura a Marek 
Těšitel. Oba hráli po přestupu 
do starší věkové kategorie a ma-
jí předpoklad v této kategorii 
uspět v příštích ročnících. 

Turnaj příliš nevyšel mostec-
kému juniorovi Matyáši Vaníč-
kovi, který skončil sedmý. Zví-
tězil Adam Syrůček z Prahy. 
Naopak Valentina Grimmová, 
věkem juniorka, se poprvé vý-
razně prosadila v kategorii žen. 
Po výborném závěru vybojova-
la bronz. V kategorii žen jde po 
dvanácti letech o první cenný 
kov pro mostecký Billiard - hoc-

key club. Vyhrála suverénka celé 
sezony Petra Zajíčková z Bosko-
vic. V kategorii mužů překvapi-
vě zvítězil Jaroslav Malec z dru-
holigového Stochova. Jediný zá-
stupce Mostu, Dalibor Frýba, 
obsadil dvacáté místo. 

Výsledky 40. mistrovství 
ČR – billiard-hockey šprtec – 
Břeclav: 

Muži: 1. Jaroslav Malec (So-
kol Stochov), 2. Jakub David, 
3. Vít Vondál (oba BHK IQ Bo-
skovice), …, 20. Dalibor Frýba 
(BHC StarColor Most). Ženy: 1. 
Petra Zajíčková (BHK IQ Bos-
kovice), 2. Kateřina Klimková 
(Šprtmejkři Ostrava), 3. Valen-

tina Grimmová (Real Draci 18. 
ZŠ Most). Junioři: 1. Adam Sy-
růček (Prague NHL), 2. Patrik 
Tirpák (BHC Dragons Modři-
ce), 3. Matěj Krmíček (Gunners 
Břeclav), …, 7. Matyáš Vaníček 
(BHC StarColor Most). Star-
ší žáci: 1. Jan Matuščín (BHC 
StarColor Most), 2. Jan Dole-
žal, 3. Erik Stohanzl (oba Gun-
ners Břeclav), … 4. Ondřej Ma-
tura, 6. Marek Těšitel (oba SVČ 
Most). Mladší žáci: 1. Dalibor 
Sem (SVČ Most), 2. Martin Ma-
linkovič, 3. Roman Tuček (oba 
Gunners Břeclav), …, 6. Lukáš 
Bušo (Tučňáci 14. ZŠ Most). 

(has, jak)

Jan Matuščín a Dalibor Sem 
jsou mistry republiky ve šprtci 

Do fotbalového nebe odešel  
útočník Zbyněk Hotový

PRAHA - Ve věku 66 let zemřel po dlouhé nemoci bývalý útočník 
Slavie, který do velkého fotbalu odcházel z  Baníku Most, Zbyněk 
Hotový. 

Litvínovští plavci přivezli  
z přeboru kraje patnáct medailí

CHOMUTOV - Z krajského přeboru staršího žactva a dorostu v pla-
vání v Chomutově navázala na předchozí úspěchy svých mladších 
kamarádů osmička litvínovských plavců. 

Nejúspěšnějším byl dvanáctiletý Petr Adamec, který získal 4 ti-
tuly v disciplínách 100 m, 200 m, 400 m a 1 500 m volný způsob. 
Dále přidal dvě stříbrné medaile na 50 m volný způsob a 100 m 
znak. Dvanáctiletá Michaela Chmelařová vyplavala bronzovou me-
daili na trati 200 m prsa. Třináctiletý Martin Dolniak vybojoval dvě 
stříbra (200 m volný způsob a 200 m polohový závod) a bronz na  
200 m znak. Mezi čtrnáctiletými příjemně překvapil Robert Kříž 
stříbrem v disciplíně 200 m prsa. Dvě medaile získala čtrnáctile-
tá Lucie Toušková, stříbro na 100 m motýlek a bronz v disciplíně  
200 m polohový závod. 

Mezi dorostenkami uspěla šestnáctiletá Alexandra Letalíková 
ziskem druhého místa v disciplíně 100 m prsa. Chlapecká štafeta  
4 x 50 m volný způsob ve složení Dolniak, Brettschneider, Kříž 
a Adamec vybojovala bronz. „Patnáct medailí našich plavců ročníku 
2003 až 2007 je dalším z úspěchů tradičního litvínovského sportu,“ ře-
kl po závodech trenér Pavel Kadlec.                                                       (jak)

Verva představila  
v Drážďanech retrodresy

DRÁžďANY - V pondělí odpoledne se na drážďanském fotbalovém 
stadionu konala tisková konference k utkání pod širým nebem, v němž 
litvínov vyzve pražskou Spartu. Na setkání s novináři promluvil nový 
trenér Vladimír Kýhos, zároveň byly veřejnosti odhaleny speciální re-
trodresy. 

Historická událost se kvapem blíží, Litvínov zápas pod širým nebem 
proti Spartě odehraje už za měsíc. Utkání bude kromě toho mimořád-
né tím, že půjde o vůbec první střetnutí v rámci české nejvyšší soutěže, 
které se bude hrát mimo území České republiky. 

„Atraktivita utkání bude veliká. Můžeme vytvořit rekord v počtu di-
váků na stadionu, pokud se nám stejně jako Drážďanům povede přilákat 
na zápas třicet dva tisíc lidí, což by byl jednoznačně extraligový rekord. 
Byli bychom rádi, kdyby to tak dopadlo, uděláme pro to maximum,“ 
uvedl už v červnu generální ředitel klubu Jiří Šlégr. 

V podobném duchu se na pondělní tiskové konferenci vyjádřil i no-
vý trenér černožlutých Vladimír Kýhos. „Pod otevřeným nebem jsem 
hrál naposledy někdy ve svých hokejových začátcích, ale před tolika divá-
ky určitě ne. Doufám, že do tohoto zápasu zapracujeme na zkvalitnění 
hry a dostaneme mužstvo na příčky do play - off,“ přeje si kouč chemiků.

„Jsem rád, že narazíme na soupeře, který vede extraligu, a doufám, že 
z toho zápasu vyjdeme vítězně a pomůže nám to do dalších bojů,“ dodal. 

(jak)
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lITVíNOV – V adventním čase krášlí aulu Scholy Humanitas obráz-
ky známé malířky a herečky Ivy Hüttnerové. Autorka se vernisá-
že osobně účastnila. Své příznivce zaujala svými vypravěčskými 
schopnostmi a většina z nich si odnesla obrázek, knížku nebo ka-
lendář s věnováním autorky. 

Naposledy Iva Hüttnerová vystavovala ve Schole Humanitas před 
jedenácti lety. „S radostí jsme k nám pozvali hosta, který je naším pří-
znivcem a i my ji máme rádi. Je to člověk, kterého znáte z tvůrčí dílny 
obrázků, ale i z pořadů v televizi. Dnes už je Iva známá i svým půso-
bením v zahraničí. Je velmi vstřícná, ochotná a milá, a dorazila i přes 
svou zdravotní indispozici s úsměvem. Za to jí moc děkujeme,“ při-
vítal vzácného hosta ředitel školy Milan Šťovíček. Ten také věnoval 
Ivě Hüttnerové knížku v podobě leporela pod názvem Lentilková 
škola. „Tato zajímavá knížka vyšla jen v malém nákladu. Jejími au-
torkami jsou naše dvě učitelky, Ivana Paulovičová a Hana Gabrielo-
vá. Výtvarnicí, která zpracovala celý námět, je zdejší výtvarnice Sylva 
Prchlíková. Je také velmi oblíbená, často u nás vystavuje a její obráz-
ky ti hned padly do oka, když jsi vešla do naší kanceláře,“ připomněl 
malířce Milan Šťovíček, kterou tím velmi potěšil. Ivy Hüttnerové 
se mohli posléze ptát návštěvníci vernisáže na vše, co je zajímalo.    

Ve kterém divadle hrajete a jaká představení?  
Už řadu let nejsem ve stejném angažmá, a to od doby, kdy jsem 

moderovala v ČT pořad Domácí štěstí. Bylo těžké skloubit to s pra-
cí v divadle, a tak jsem teď na volné noze. Momentálně hraji v diva-
dle Semafor představení, které mám strašně ráda a je přímo pro mě. 
Je to Domácí@štěstí.Hned Měli jsme s ním úspěch a jezdíme s ním 
po republice. Jen tady v Litvínově jsme ho ještě nehráli. Hraji také 
v divadle Broadway v muzikálu Kvítek mandragory, kde jsou noto-
ricky známé písničky a současně jsem také naskočila do nového se-
riálu, který se bude hrát od příštího roku. Hraji zde moudrou ženu, 
bylinkářku a léčitelku.  

Co je zdrojem vaší inspirace při malování?
Myslím si, že inspirace je patrná na první pohled. Ráda se vracím 

do starých časů, které jsou z mého pohledu klidnější a méně hek-
tické než dnešní doba. Návraty mi pomáhají a uklidňují. Stejně tak 
to funguje i na spoustu lidí. Časy našich babiček a prababiček – to 
je moje inspirace.

Kdy jste namalovala svůj první obraz?
Malovala jsem hezky už ve škole, ale pak jsem začala hrát divadlo 

a zcela tomu propadla. Opravdově jsem začala v době, kdy jsem při-
šla na to, jak malovat.  Začínala jsem takovými obrazy, jako maloval 
Salvador Dalí. Ten se mi líbil, ale bylo to divné. Pak jsme jednou dě-
lali písničkový pořad, jehož součástí byly vyprávěcí obrázky jako na 
pouti. Já jsem jeden namalovala a přes něj jsem přišla na to, že ne-
můžu malovat divný věci, když nejsem tak úplně divná. Namalova-
la jsem třeba mojí babičku, jak jsem si jí pamatovala v naší kuchy-
ni s detaily, jako byl kredenc, váhy a šuplíčky. Malovala jsem to, co 
jsem opravdu zažila, protože v tom se nedá fixlovat. Člověk by měl 
malovat věci, co má rád a co ho baví.   

Když malujete konkrétní obraz, co vás zaujme, kde se vezme 
námět?

Já chodím a pořád se dívám, co by bylo hezké namalovat. Na 
mých obrázcích je vždycky nějaká situace, kterou si třeba i vymy-
slím. Když si už sedám, tak většinou už tuším nebo vím, co budu 
malovat.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Iva Hüttnerová vystavuje v Litvínově  

Malířku a herečku přivítal ředitel Scholy 
Humanitas Milan Šťovíček a věnoval 
jí knížku s obrázky Sylvy Prchlíkové.  

Na závěr vernisáže 

proběhla autogramiáda.  

Autorku inspirují mnohdy i nápisy ve starých 
kuchařkách. Objevují se proto i v jejích malbách. 
Poznáte je podle symbolu červeného srdce. 

Knihu autorky si zakoupila 

i litvínovská místostarostka 

Erika Sedláčková. 

Laskavý humor 
paní Ivy.


