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 � Vánoční generálka

LITVÍNOV - Docela vel-

ké divadlo Litvínov uvede   

21. 12. od 16 hodin po-

řad Divadelní Vánoce.  Ge-

nerální zkouška na štědrý 

večer. Děti si mohou vy-

zkoušet vánoční zvyky 

a vyrobit vánoční dárek. 

Vstupné: 100 Kč. 

 � Půlnoční V litVínoVě 

LITVÍNOV – Půlnoční mše 

svatá v Litvínově se bude 

sloužit 24. 12. ve 21 hodin  

v kostele sv. Michaela arch-

anděla v Litvínově. 

 � Půlnoční V Mostě

MOST - Církev českosloven-

ská husitská v Mostě zve  

24. prosince od 22 hodin 

na „Půlnoční“. Vánoční bo-

hoslužba se koná v sídle 

církve, ulice Leoše Janáčka 

1686/2. 

Neodpočívejte jen tak,odpočívejte s novinami
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Milí čtenáři,
vánoční svátky nedočkavě stepují za dveř-
mi, pročež se vám v posledním letošním vy-
dání sluší popřát a hlavně poděkovat. Když 
jsme se před rokem rozhodli pozměnit filo-
zofii distribuce našich novin, za mák  jsme 
netušili, jakou si tím „nadělíme“ radost. 
Distribuční místa, kam noviny zavážíme 
a kde už na nás zpravidla netrpělivě če-
káte, se osvědčila. Pro nás a taktéž pro vás 
to znamená, že v rozjetém trendu budeme 
s radostí  pokračovat. Smyslem našich no-
vin, které se příští rok pochlubí už třiadva-
cátým ročníkem, je totiž oslovit co nejvíce 
čtenářů a získat maximální zpětnou vaz-
bu. Vaše dopisy, e-maily, telefonáty, i osob-
ní návštěvy redakce jsou pro nás povzbu-
zením a motivem pro každé další vydání. 
Nedávno jsem s mnohem mladším kole-
gou z informačního webového portálu ved-
la debatu o (ne)budoucnosti „papírových“ 
novin. Stejně jako jemu, i vám, našim čte-
nářům, zodpovědně sděluji, že generační 
skepsi nad zánikem tištěných médii nesdí-
lím. Natož nad těmi regionálními. Každý 
týden mne o tom přesvědčují nejen hlouč-
ky lidí čekajících na naše noviny, ale i časté 
žádosti o výtisky  na památku, objeví-li se 
v nich někdo z rodiny či známých.

Popřejme si tudíž nejen hojnost vánoč-
ních svátků ve všech smyslech toho slova, 
ale rovněž hojnost radosti ze všeho co dě-
láme a co má  pro nás i pro ostatní smysl.

Za celý tým redakce Homéru
Šťastné, štědré a veselé

Pavlína Borovská,
šéfredaktorka

Cena vody 2020?
ZDRAŽÍ, a pak ZLEVNÍ!

MOSTECKO – Cena vody na severu Čech od Nového roku opět pod-
raží, a to i více než tři koruny za kubík. Zhruba v polovině roku ale 
dojde k poklesu cen vlivem změny výše DPH. Od května tak za kubík 
vody obyvatelé zaplatí méně než letos.   

Severočeská vodárenská společnost vyhlašuje cenu vodného 
a stočného jednou ročně, vždy k 1. lednu daného roku. Za 1000 litrů 
pitné vody, její odkanalizování a vyčištění zaplatí od 1. ledna odbě-
ratelé v Ústeckém a Libereckém kraji 103,39 korun včetně DPH. Le-
tos platí Severočeši za kubík  99,55 korun s DPH. „Od 1. 5. 2020 do-
chází ke změně výše DPH z 15 na 10 %. Proto od 1. května 2020 klesne 
cena vodného a stočného na 98,91 Kč včetně DPH,“ uvedl generální 
ředitel Severočeské vodárenské Bronislav Špičák a  dodává: „Důleži-
té je si uvědomit, že se jedná o platbu za dvě služby. Přivést vodu z ná-
drže nebo vrtu do úpravny, pak z ní vyrobit vodu pitnou, tu rozvést do 
statisíců objektů, z nich pak odvést odpadní vodu, vyčistit ji a vypus-
tit zpět do přírodního koloběhu. Je to náročný a nákladný proces.“ I při 
každoročním zdražování ceny vody se stále pohybuje v mezích so-
ciální únosnosti. Je to jedna ze zásad Severočeské vodárenské, stej-
ně jako solidární ceny na celém území působnosti a pravdivý odraz 
skutečných oprávněných nákladů daných podmínkami v regionu. 
„Navzdory rostoucím cenám stavebních prací, energií a lidské práce 
se nám daří držet ceny vodného a stočného pod hranicí sociální únos-
nosti, tedy pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu. Ve srovná-
ní s tímto ukazatelem cena vody již několik let dokonce klesá,“ dopl-
ňuje předseda představenstva SVS Tomáš Indra.                          (sol)

Ve srovnání s cenami v okolních státech Evropy se cena za metr krych-
lový pitné vody v České republice pohybuje na mnohem nižší hranici 
než v jiných vyspělých státech Evropy. Například v Německu vyjde ku-
bík v přepočtu na 153 korun, v Dánsku na více než 229 korun, a v Nor-
sku dokonce na 229,5 korun za kubík.     

Příští číslo týdeníku 
Homér vyjde  

10. ledna 2020.

 
Městská knihovna Most
Vrácení výpůjček bez poplatků z prodlení 
16. - 23. prosince  
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MHD před svátky
MOST - DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova připravil posíle-
ní víkendového provozu MHD v období před vánočními svátky.

V tramvajovém provozu bude  od 14. do 22. prosince  posílena 
linka číslo 4. Na této lince budou na většině spojů (zhruba v obdo-
bí mezi 9. a 19. hodinou) o soboty a neděle nasazeny vozy typu As-
tra nebo spřažené soupravy vozů typu T3. V autobusovém provozu 
bude od 14. do 22. prosince  posílena doprava mimořádnými spo-
ji linky číslo 18 (zhruba v období mezi 9. a 19. hodinou), které bu-
dou v provozu o soboty a neděle a budou jezdit po standardní trase 
linky číslo 18: Obchodní dům PRIOR - 1. náměstí - AQUADROM 
- Kahan - 14. ZŠ a dále zpět až k Obchodnímu domu PRIOR. (nov)

Řidiči jezdili bez nehod 
MOST – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova vyhodnotil soutěž 
„Jezdím bez nehody“. Ocenil tak své čtyři zaměstnance. Nejlepší sta-
tistikou se mohla pochlubit dokonce žena – řidička, která najela 500 
tisíc kilometrů bez nehody.  

„Vyhodnotili jsme řidiče a řidičky, kteří splnili za období od listo-
padu 2018 do října 2019 podmínky soutěže,“ řekl ředitel dopravního 
podniku Daniel Dunovský. Mezi oceněnými, kteří obdrželi drobné 
dárky, byla jediná žena. Za půl milionu najetých kilometrů bez ne-
hod získala ocenění řidička tramvaje Milada Herčíková. Za 250 tisíc 
kilometrů ujetých bez nehody pak obdrželi ocenění Jiří Samoš, Vla-
dislav Hornych a Tomáš Stříž. „Chtěl bych vám poděkovat za dob-
rou práci a popřát mnoho dalších kilometrů bez nehod,“ dodal Daniel  
Dunovský.                                                                                           (sol)

Kdy Vánoční tramvají?
MOST – V letošním roce vyjel na lince číslo 2 jako Vánoční tram-

vaj nově zrekonstruovaný vůz s evidenčním číslem 312. „První vý-
jezd Vánoční tramvaje se uskutečnil o první adventní neděli 1. prosin-
ce 2019 v 16.42 hodin z Velebudic,“ řekl ředitel dopravního podni-
ku Daniel Dunovský. Vánočně osvětlená tramvaj pak bude jezdit ce-
lodenně v pracovní dny od 4.37 do 22.20 hodin, v sobotu a v neděli 
od 4.52 do 22.20 hodin. „Vánoční tramvaj ukončí provoz až 6. ledna 
2020," dodal Daniel Dunovský.                                                      (sol) 

Dojde například k rozšíře-
ní okruhu osob, které poplat-
ku podléhají. Poplatníky no-
vě budou i cizinci hlášení k po-
bytu na území České republi-
ky. „Chceme poplatek u psů za-
chovat stejný, tedy 1000 korun 
za psa, 1 500 korun za dalšího 
psa  a 200 korun úleva pro obča-
ny v rodinných domech a pro ty, 
kteří pobírají starobní důchod. 
Bohužel pro občany, se legislati-
va upravila a my na to musíme 
reagovat. Sazby poplatků nechá-
váme stejné, ale úlevy bude mo-
ci čerpat občan až nad 65 let,“ 
vysvětlil náměstek primáto-

ra Marek Hrvol. Dodal, že úle-
vy bude moci nově čerpat mé-
ně občanů. 

Nově budou muset někteří 
poplatníci místo dosavadních 
200 Kč  uhradit poplatek v zá-
kladní sazbě, tedy 1 000 Kč za 
kalendářní  rok a 1 psa. Od po-
platku budou i nadále  osvobo-
zeni kromě držitelů průkazů 
ZTP/P i držitelé průkazů ZTP. 
„Kromě osvobození daného zá-
konem se ponechávají původní 
osvobození stanovená městem. 
Na 1 rok jsou osvobozeny oso-
by, které si převzaly psa z útul-
ku pro opuštěná zvířata v Rudo-

licích, osoby provádějící caniste-
rapii apod. Radní proto doporu-
čují vydat novou obecně závaz-
nou vyhlášku o místním poplat-

ku ze psů,“ doplnila mluvčí ma-
gistrátu Klára Vydrová. 

Město v  souvislosti se změ-
nou legislativy, která se týká 
i nové povinnosti čipování psů, 
navýšilo v  rozpočtu částku pro 
rudolický útulek pro opuštěná 
zvířata. „Pokud přijme útulek 
psa, bude jej muset nechat nej-
dříve očipovat, než bude očkován 
proti vzteklině. Vzniknou i ví-
cenáklady, a proto jsme částku 
pro útulek navýšili,“ komentoval 
Marek Hrvol. Do útulku plynou 
většinou prostředky právě z vý-
nosů z poplatků ze psů. „Výnos 
z těchto poplatků plyne primárně 
tímto směrem,“ potvrdil náměs-
tek.                                          (sol)

 „Páníčkům“ se zvednou psí poplatky
MOST – Majitelé psů z Mostu si příští rok za svého mazlíčka připlatí. 
Kvůli novele zákona o místních poplatcích dojde od ledna k několi-
ka zásadním změnám v obecně závazné vyhlášce o místním poplat-
ku ze psů.  Zvýšení poplatků se ale nedotkne všech majitelů psů. 

Zeptali jste se…
Chystají se pro pejskaře v příštím roce novinky? Například rozmístění sáčků na psí ex-
krementy v parcích apod.? Jak to bude s uvažovanými hřišti pro psí mazlíčky?
„Sběr psích exkrementů mají v Mostě na starosti technické služby. Co se týče pytlíků na 
exkrementy, v minulosti u nás podobná kampaň proběhla. Nápad se ale neosvědčil, pyt-
líky byly většinou do několika desítek hodin pryč. Takže o této možnosti neuvažujeme. 
Psí hřiště jsme měli v úmyslu vybudovat. Byly vytipované lokality na Šibeníku a také ne-
daleko lokality U Konírny, ale zvedla se  vlna nevole. Proto jsme zatím od této myšlen-
ky upustili. Znovu se tento ale nápad oživil v souvislosti s  novým dotačním programem 
Unipetrolu, odkud  by se prostředky pro tento účel daly využít. Otázkou je, kterou loka-
litu vytipovat. O prostoru  pro pejskaře chceme diskutovat i v rámci úprav parku Střed. 
Poté, až  vznikne návrh na úpravy parku, budeme řešit, kde by připadaly v úvahu napří-
klad místa pro volný pohyb psů či případné hřiště.“   Náměstek primátora Marek Hrvol.

Park se v poslední době hod-
ně využívá. „Konají se v něm 
promenádní koncerty, výsta-
vy, preventivní akce pro mládež 
a seniory, je zde v  zimním ob-
dobí kluziště, a proto si zaslou-
ží nebýt bezejmenný,“ uvedl ná-
městek primátora Marek Hrvol. 
Dosud se parku říkalo mnoha 
jmény  – parčík vedle magistrá-
tu, park s kluzištěm nebo park 
mezi magistrátem a Muromem. 
Město vyhlásilo v říjnu pro-
střednictvím aplikace Mobilní 
rozhlas anketu, ve které hledalo 
pro park originální název. Zvo-
leno bylo pět variant, ze kterých 

mohli občané města vybírat. 
Z ankety vyplynulo, že si lidé 
přejí Radniční park. Návrh ale 
ještě musejí schválit zastupite-
lé (po uzávěrce tohoto vydání). 
„Ve druhém kole z došlých hla-
sů bylo nejvíce z nich pro název 
Radniční. Pokud název projde 
hlasováním zastupitelů, praktic-
ky ihned může být začít použí-
ván. Bude například v mapových 
podkladech města a významných 
webových platformách, jako jsou 
Seznam a Google. Objeví se také 
již ve všech našich propagačních 
materiálech apod.,“ informoval 
náměstek.  

Ulice se přejmenovávat 
nebudou

Co se týče názvů, na posled-
ním zasedání zastupitelů zazně-
la myšlenka od některých za-
stupitelů, zda by město pojme-
novalo  některé ulice ve městě 
názvy, které se pojí k  historic-
kým událostem. Například k lis-
topadové revoluci, ale i vzpo-
mínce na studenty odvlečené do 
koncentračních táborů za dru-
hé světové války apod. Padaly 
návrhy na ulici Jana Opletala,  
17. listopadu, Milady Horákové, 
Karla Čapka a podobně. Pod-
le primátora Jana Paparegy ne-
ní zcela vyloučeno, že by se měs-
to nemohlo nápadem inspiro-
vat například při vzniku nových 

ulic. „Není to tak dávno, kdy se 
pojmenovávaly ulice v lokalitě 
Benedikt – Východ. Tak proč si 
nevzít inspiraci? Tehdy byly na-
vrženy okruhy názvů, z nichž se 
pak vybraly ty, které dostaly nej-
více hlasů. Nakonec vznikly ná-
zvy ‚bylinkových‘ ulic…“ připo-
mněl primátor. Pokud ale ne-
vzniká nový satelit, není k pře-
jmenování ulic podle vedení 
města  důvod. „Lokality mají 
většinou nějakou formu označo-
vání ulic. Nebylo by  ideální, aby 
vedle Rozmarýnové ulice vyrost-
la například ulice Václava Hav-
la a podobně. Lidé mají většinou 
názvy ulic zažité tak, jak jsou. 
Takže nad přejmenováním ne-
uvažujeme,“ doplnil náměstek 
Hrvol.                                        (sol)

Budeme mu říkat „Radniční park“!

Pomozte vytvořit „pocitovou mapu“

MOST –  Ve finálovém kole veřejné ankety o název parčíku mezi 
budovou magistrátu a hotelem Cascade zvítězil název RADNIČNÍ 
PARK.

MOST – Město žádá občany o pomoc při tvorbě pocitové mapy. 
Chce  zjistit, na která místa lidé rádi chodí, nebo kde se naopak ne-
cítíte bezpečně. Pocity z různých míst mohou občané vyznačit na 
mapě a doplnit svými názory a komentáři. 

Informace město využije pro plánování práce městské policie  
a jako tipy pro rozvoj města. „Každé místo v Mostě vyvolává nějaké 
emoce - líbí se nám tu, rádi zde trávíme čas, cítíme se bezpečně, ne-
bo naopak. Interaktivní mapa nám pomůže zjistit pocity lidí a do-
káže je svázat s konkrétními místy,“ uvedla mluvčí mosteckého ma-
gistrátu Klára Vydrová. Výsledná mapa ukáže nejvíce problémová 
místa z hlediska bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel. Místa, kte-
rá mají naopak mostečtí občané rádi, a lokality, u kterých by obča-
né ocenili jejich rozvoj. „Získané informace využijeme pro plánová-
ní práce městské policie a také jako tipy pro rozvoj našeho města. Po-
citovou mapu můžete vyplnit do 31. 12.,“ uvedla mluvčí.

Vytvoření pocitové mapy je velmi jednoduché a trvá přibližně 
10 – 15 minut. Jedná se o internetovou aplikaci, ve které může 
každý na mapě označovat místa v Mostě, která nejlépe odpovída-
jí na otázky: 

 � Kde je příjemné prostředí (zeleň, architektura, vybavení)? 
 � Kde je zanedbané prostředí (zeleň, architektura, vybavení)? 
 � Kde se ve městě necítíte bezpečně? 
 � Kde se v posledních 3 letech zlepšila bezpečnost? 
 � Kde se v posledních 3 letech zhoršila bezpečnost? 
 � Kde vnímáte potřebu zlepšení/posílení veřejného osvětlení? 
 � Kde byste uvítali kamerový bod městské policie? 
Kde není bezpečný přechod?

Pocitovou mapu můžete vyplnit na:  
www.pocitovemapy.cz/most-2019 

(sol)

Jsou prostě nejlepší!
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Jak to bude s  kinem 
a jeho kapacitou po pře-
stěhování do Repre? Kino 
Kosmos, už když vzniklo, 
nabízelo kolem 400 míst. 
Když se bude hrát něja-
ký filmový trhák v novém 
kině, kde bude počet se-
daček o stovky míst niž-
ší, jak se sem lidé vejdou? 

Do Rerpe se přestě-
huje kino z  Kosmosu, 
což je soukromý objekt. 
Město tím ušetří nema-
lé prostředky za pronájem 
a v  Rerpe vybuduje mo-
derní kino. Zde se plánuje 
kapacita  kolem 170 míst. 
Trend již není vytvářet 
megalomanská kina, pro-
tože jsou plná jen párkrát 
do roka pouze  na některé 
premiéry. Naším cílem je udržet kino v takovém  rozsahu, aby lidé 
mohli sledovat filmové hity a premiéry vždy v průběhu dnů, po kte-
ré se budou promítat. Nemyslíme si, že snížení kapacity bude váž-
ný problém.  Situace se bude řešit četnějším promítáním, například 
i v rámci jednoho dne. Podobně to řeší například kino v Lounech. 
Oproti tomu bude komfort nového kina v Repre srovnatelný s mo-
derními multiplexy v okolních městech. Veškerá technologie bude 
na nejvyšší úrovni, aby lidé nemuseli dojíždět do kin do jiných měst. 
Kino by mělo vzniknout v prostorách bývalého divadla malých fo-
rem v horních patrech Repre. Přístup sem bude zajištěn i výtahem. 
Součástí nového kina bude také zázemí s  posezením a občerstve-
ním.                                                                                                       (sol)

O  tázka pro....

Jan Paparega

MOST – Město bude řešit, jak 
budou vypadat vnitřní prostory 
nově rekonstruovaného Repre. 
Poté se návrhy zapracují do pro-
jektové dokumentace. Se vzhle-
dem vnitřku Repre seznámí 
město občany prostřednictvím 
vizualizace.       

Radní schválili změnu ve 
smlouvě na veřejnou zakáz-
ku ,,Rekonstrukce kulturně-
-vzdělávacího centra v Mostě”. 
Ta se týká dodatečných služeb 
pro dodavatele společnosti AR-
TECH.  V předmětu plnění ve-
řejné zakázky nebylo totiž zo-
hledněno řešení interiérů RE-
PRE. „Je to jedna z  věcí, která 
nebyla důsledně řešena v  rám-
ci smlouvy. Oslovili jsme v rám-
ci realizace interiérů tři subjek-
ty. Jedním z nich byl  ARTECH 
a dva externí ateliéry. Ty nám 
představily své studie, v  nichž 
jsou prvky, se kterými chce-
me pracovat,“ uvedl primá-
tor Jan  Paparega a připomněl, 
že smlouvu na celou projek-
tovou dokumentaci má město 
uzavřenou se společností AR-
TECH. Dodatek, který radní 
schválili, reflektuje na řešení in-
teriéru, a to ještě do konce ro-
ku. „V  rámci pracovní skupiny, 
kterou jsme ustavili, se dohodne-
me na celkové podobě interiérů, 
a to i ve spolupráci se společnos-

tí ARTECH. Poté společnosti po-
běží šestitýdenní lhůta, aby verzi 
zapracovala do projektové doku-
mentace tak, aby byla připrave-
na pro veřejnou zakázku,“ po-
dotkl  primátor. 

Vedení města přislíbilo, že 
s  podobou vnitřních prostor 
se bude moci seznámit veřej-
nost prostřednictvím vizualiza-
ce. „3D vizualizaci provádět ne-
budeme, protože by přišla na ne-
malé finanční prostředky. Určitě 
ale necháme připravit  klasickou 
vizualizaci.  Veřejnost tak bude 

mít základní představu,“ ujistil 
Jan Paparega. 

Dominantou uvnitř Repre 
bude knihovna, která pojme 
největší prostor. Ten by měl být 
otevřený s přesahem do několi-
ka pater. Do prostoru knihovny 
bude zahrnut i původní kino-
sál a malý sál. Zrušeno bude Di-
vadélko pod koulí, které se pře-
staví na nový a moderní kinosál 
o kapacitě 167 osob. Jen nepa-
trné změny se dotknou plane-
tária a společenského sálu. No-
vě by se mělo vyřešit například 

zázemí pro účinkující a prosto-
ry pro catering v blízkosti spo-
lečenského sálu. Počítá se  také 
s  prostory zázemí pro knihov-
nu, planetárium, kino a sprá-
vu objektu. Dále by zde mě-
lo být dostatečně velké sociál-
ní zařízení, které bude nejen 
v přízemí budovy s velkou šat-
nou, ale i u společenského sálu. 
Ve vstupní hale by mělo vznik-
nout i prostorné atrium, recep-
ce a komunikační trasy pro ve-
řejnost, schodiště a výtah. 

(sol) 

Jak bude vypadat Repre zevnitř?
Město slibuje: Dozvíte se brzy!

Radní schválili přímé zadá-
ní na správu a údržbu veřejné-
ho WC v  Radniční ulici Volo-
dymyrovi Ihnatyukovi, a to od  
1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 za  
29 tis. Kč bez DPH/měsíc. Tedy 
696 tis Kč bez DPH/za celou do-
bu trvání zakázky. Předmětem 
smlouvy je veřejné WC pod te-

rasami magistrátu, ve spodní 
části pasáže U Lva. „Tato firma 
provozuje veřejné záchodky již 
přes dva roky a jsme s ní spoko-
jeni. Cena je pro město velmi pří-
znivá a žádné stížnosti se neobje-
vily,“ komentoval náměstek pri-
mátora Marek Hrvol. Mimo jiné 
připomněl, že v minulosti město 

poptávalo více zájemců, včetně 
technických služeb, které mě-
ly veřejné toalety dříve na sta-
rosti. „Za tuto cenu nikdo neměl 
zájem. Pan Ihnatyuk bude WC 
provozovat další tři roky ve stej-
ném režimu,“ dodal náměstek.

Veřejné záchodky pod magis-
trátem jsou jediným zařízením 
v  téměř sedmdesátitisícovém 
městě a jsou využívány. S  dal-
šími veřejnými toaletami se do 
budoucna  v  jiných částech prý 

nepočítá. Lokalitou, která by se 
nabízela, je například oblast Ka-
hanu. „Možná jsou na statutární 
město jedny veřejné toalety málo, 
ale s dalšími nepočítáme. U Ka-
hanu je  problematické pro tako-
vé zařízení najít místo, protože 
většina nemovitostí je v  soukro-
mém vlastnictví, včetně Kaha-
nu samotného. Výhodou záchod-
ků v  centru je, že jsou v prosto-
rách pasáže, kterou město vlast-
ní,“ uvedl náměstek.             (sol)   

Další veřejné WC se neplánuje 

Příběh Funny Girl vychází 
ze skutečných   životních osudů 
Fanny Briceové – americké he-
recké hvězdy desátých a dvacá-
tých let minulého století – a je-
jího tehdejšího manžela Nicka 
Arnsteina. Briceová zářila na 
newyorských divadelních jevi-
štích a bavila tisíce lidí, avšak 
v soukromí, v soužití s Arnstei-
nem, se jí život drolil pod noha-
ma. Zatímco ona byla čím dál 
slavnější, jemu se dařilo čím dál 
méně…

Hereckou příležitost v  podo-
bě role Fanny Briceové dostala  
dlouholetá členka činohry Ka-
rolína Herzinová. Spolu s ní di-
váci spatří Jana Beneše, Tadeá-
še Horehledě, Michaelu Krauso-
vou, Zitu Benešovou, Ivanu Za-
jáčkovou, Marcela Rošetzkého, 
Jiřího Krause, Jakuba Dostála, 
Veroniku Týcovou, Lukáše Ko-
froně, Matyáše Procházku, Mar-
kétu Hausnerovou, Nelu Štefa-
novou a řadu dalších. Režisérem 
inscenace je Roman Meluzín, 
který velkou část své profesní 
dráhy spojil právě s žánrem mu-
zikálu, a diváci se tak mohou tě-
šit na působivou podívanou.

Funny Girl, tak jako každý 
skutečně velký muzikál, ne-

představuje „pouze“ přehlíd-
ku známých melodií a skvělých 
tanečních čísel, ale jde v  něm 
o něco více než o radost ze zpě-
vu a tance. Strhujícím způso-
bem vypráví o velké lásce, se-
beobětování i sebezapření, 
v podmanivém příběhu hereč-
ky, tanečnice a zpěvačky, která 
se díky svému talentu, pracovi-
tosti a smyslu pro humor stala 
zářivou hvězdou. 

Jeden z  nejslavnějších ame-
rických muzikálů inspirovaný 
životem herečky Fanny Brice-
ové měl premiéru v  broadwa-
yském divadle Winter Garden 
26. března 1964 a vznikl v do-
bě, která přála velkolepým mu-
zikálovým produkcím. Hlav-
ní roli ztvárnila tehdy dvaa-
dvacetiletá talentovaná herečka 
a zpěvačka Barbra Streisando-
vá. Role jí byla  šitá na tělo, ne-
boť i ona, podobně jako Fan-
ny Briceová, se musela na za-
čátku své kariéry potýkat s tím, 
že není typicky krásné americ-
ké děvče. V  obecném povědo-
mí zůstala také filmová verze 
z  roku 1968, v  níž Streisando-
vá hrála spolu s Omarem Sha-
rifem. 

(nov)

Poslední letošní premiéra: Funny Girl

Premiéru Funny Girl uvede mostecké divadlo 20. prosin-
ce na Velké scéně. 

MOST - Poslední premiéra letošní divadelní sezony nabídne divákům 
v době předvánoční slavný americký muzikál Funny girl.

MOST – Veřejné toalety „pod lvem“ bude mít na starosti nadále stej-
ný provozovatel. Město je s jeho službami spokojeno. Další veřejné 
toalety do budoucna radnice neplánuje. 

Vážení,
se zájmem jsem si přečetl dopis paní  Petry o zkušenostech s mo-
steckým nádražím. Protože také pravidelně jezdím vlakem, můžu 
sdělit i já své zkušenosti. Někomu se to může zdát úsměvné, ale já 
osobně považuji za trapné a nehorázné, když si na nádraží v Mos-
tě nemůžete zajít po 20. hodině na toaletu. Toalety jsou otevřené jen 
od 6 do 20 hodin, a to ještě s přestávkami 10.00 až 10.15 a 16.00 až 
16.45 hod. Je mi jasné, že pro dráhy je to banalita, která je nezajímá, 
ale pro cestující je to důležité! Přál bych těm, kdo o záchodcích na 
mosteckém nádraží rozhodují, aby jednou WC v Mostě po 20.00 ne-
bo o přestávce nutně potřebovali a zjistili, jak je tato služba pro ces-
tující potřebná a důležitá. 

Ivan

N apsali jste nám

Magistrát o svátcích
Pondělí 23. 12.  8 – 15 hodin

Pátek 27. 12. ZAVŘENO
Pondělí 30. 12.  8 – 17 hodin
Úterý 31. 12.   8 – 14 hodin

Turistické informační centrum, které sídlí vedle obřadní síně, bu-
de ve dnech 23. a 27. prosince zavřené.                                         (nov)

 

primátora města Mostu Jana Paparegu



zpravodajství13. prosince 20194

PONDěLÍ
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 30 Kč
150 g Samuraj z hovězí roštěné, smažené hranolky 125 Kč
150 g Smažené kuřecí medailonky v bylinkové krustě,  
 šťouchaný brambor, sýrový dip 115 Kč
350 g Zapečené francouzské brambory, kyselá okurka 105 Kč

ÚTERÝ  
Špenátový krém 35 Kč
150 g Pečená vepřová krkovice, dušené zelí, houskový knedlík 125 Kč
150 g Vepřová řezanka s cibulí a slaninou, dušená rýže 115 Kč
150 g Sekaná pečeně, bramborová kaše, kyselá okurka 105 Kč

STŘEDA  
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Hovězí maso v rajčatové omáčce, houskový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí medailonky, fazolové lusky, šťouchaný brambor 115 Kč
350 g Plněné bramborové knedlíky uzeným masem,  
 dušené zelí, cibulka 105 Kč

ČTVRTEK   
Žampionová 35 Kč
150 g Hovězí roštěná na slanině, dušená rýže 125 Kč
150 g Čevabčiči s cibulkou a hořčicí, vařený brambor 115 Kč
350 g Lasagne s husím masem, rajčaty a parmazánem 105 Kč

PÁTEK  
Kachní kaldoun 35 Kč
150g Vepřová plec na paprice, dušená rýže 125 Kč
220g Kološvárské pečené kuře, bramborové noky 115 Kč
350g Fusilli bolognese 105 Kč

SPECIÁL 
400 g KONFITOVANÉ HUSÍ STEHNO S DUŠENÝM ZELÍM  215 Kč 
 A BRAMBOROVÝMI NOKY 
  

POLEDNÍ MENU
16. 12. – 20. 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

Činohra MDM hledá 
osvětlovače/zvukaře

MOST - Jedná se o práci na 
domácí i zájezdové scéně 
v  zaměstnaneckém pracov-
ním poměru, s nástupem od  
1. 1. 2020 na dobu určitou do  
31. 12. 2020.

Mzda je v rozmezí od 
20 000 Kč do 22 500 Kč hru-
bého.

Požadovaný minimální stupeň vzdělání je střední odborné s vý-
učním listem, obor elektro, pracovní poměr je vhodný i pro absol-
venty bez praxe.

V případě zájmu kontaktujte Jiřího Zajáčka, vedoucího UTÚ, 
na e-mail: utp@divadlo-most.cz.                                                      (nov)

Divadelní vánočky
MOST – Ani letos nebude v Městském divadle v Mostě chybět tra-

diční pořad „VÁNOČKY“. Setkání při příležitosti vánočních svátků 
divadlo uvede v sobotu 14. prosince od 18 hodin. Připraven je pro-
gram členů činohry městského divadla. Vstupné: 70 Kč, pro členy 
KPD 50 Kč.                                                                                                      (nov)

Participativní rozpočet je jed-
nou z možností jak se mohou 
občané zapojit do  řešení nedo-
statků nebo chybějících projek-
tů ve městě. Na realizaci vyčle-
nilo město v rozpočtu na příš-
tí rok dva miliony korun včetně 
DPH.  Částka bude sloužit k re-
alizaci nápadů a projektů, kte-

ré dokážou veřejný prostor ve 
městě Most oživit, doplnit nebo 
ho využít k novým  potřebám. 
„Příkladem může být dětské 
hřiště doplněné o veřejnou toa-
letu, vodní prvek, výsadba stro-
mů nebo stánek s občerstvením 
v místě, kde občané tráví volný 
čas, sportují, sdružují se,“ uved-

la mluvčí mosteckého magis-
trátu Klára Vydrová. Participa-
tivní rozpočet se stane databá-
zí námětů pro budoucí zlepše-
ní města. „Občané se budou mo-
ci vyjádřit v rámci participativ-
ního rozpočtu už od ledna, kdy 
spouštíme kampaň. Předpoklá-
dáme, že v březnu začneme sbí-
rat podněty a do května se vybe-
rou  projekty, které podpoříme,“ 
uvedl náměstek primátora Ma-
rek Hrvol. 

V první fázi se 
nejprve shromáž-
dí návrhy a z nich 
se vyfiltrují nejza-
jímavější z  nich, 
o nichž pak bu-
dou moci lidé 
hlasovat. „Chce-
me to udělat dů-
myslněji, než  pů-
vodně. Navrhova-
telé budou muset 
být aktivní a ne-
jen vystřelit bez-
hlavý projekt. Bu-
dou muset na-
příklad svůj ná-
vrh popsat, pří-
padně říci, jaké 
s  tím mají zkuše-
nosti, zda to na-
příklad fungu-

je i v  jiném místě, obci či městě 
apod.,“ upřesnil náměstek. Měs-
to bude při participativním roz-
počtu spolupracovat s  odbor-
nou firmou. „Lidé, kteří budou 
projekty navrhovat a jejichž ná-
vrh vybereme, nezůstanou ano-
nymní. Rádi bychom je předsta-
vili na nějaké akci. Chceme za-
pojit občany co nejvíce,“ uvedl. 
Vybrané projekty se budou rea-
lizovat podle náročnosti. Menší 
projekty přijdou na řadu ihned. 
Ty, které budou potřebovat pro-
jektovou přípravu, do několika 
měsíců. „Původně jsme zvažova-
li vyčlenit pět milionů korun, ale 
odbornou firmou nám bylo do-
poručeno začít nižší částkou, aby 
se vyčerpala. Není pak problém, 
aby se příště navýšila,“ doplnil 
primátor Jan Paparega. 

Participativní rozpočet už 
město jednou realizovalo. „Vy-
tipovali jsme několik investič-
ních akcí, které byly ve dru-
hé prioritě. Lidé pak mohli hla-
sovat, které z nich se přeřadí do 
priority první. Nakonec se pro-
vedlo zateplení penzionu v  Al-
brechtické ulici. Dnes má ale par-
ticipativní rozpočet jasná pravi-
dla a spolupracujeme na něm 
s  odborníky,“ ujistil Marek Hr-
vol.                                         (sol)

Občané, „Hejbněte Mostem!“

Předpokládané náklady na 
demolici činí 8,4  mil. Kč s DPH, 
ale z toho je maximální výše do-
tace 4,2 mil. Kč. Plocha po de-
molici objektu se zatravní a vy-
sází se na ní  keře. „Akce by se 
měla realizovat v  příštím ro-
ce. Předpokládáme, že začátkem 
roku se vyhlásí veřejná zakáz-
ka. V polovině roku by pak moh-
lo dojít k  samotné demolici do-
mu. V současné době je dům od-
střižen od všech inženýrských sítí 
a nikdo tam už nebydlí, takže vše 
je připravené,“ informoval ná-
městek primátora Marek Hrvol. 

V  Chanově by se následně 
měla realizovat výstavba nové-

ho modulového (tak zvaného 
kontejnerového) bydlení. Měs-
to v  této souvislosti chystá pro 
tamní obyvatele prezentaci no-
vých kontejnerových domků. Ta 
se měla uskutečnit v závěru ro-
ku. „Projektant, který projektuje  
nové kontejnerové bydlení, měl 
osobní problémy, a tudíž se dodá-
ní projektové dokumentace zpoz-
dí. Počítáme, že by měla  být  ho-
tova v průběhu ledna. Poté v do-
hledném termínu naplánujeme 
prezentaci, k  níž přizveme i ko-
legy zastupitele,“ uvedl primátor 
Jan Paparega a dodal: „Stavět by 
se mohlo začít ve druhé polovině 
příštího roku.“                      (sol) 

Demolice v Chanově spolkne osm milionů  
MOST – Město požádá o dotaci na demolici bloku 3 v  Chanově. 
V příštím roce by z kontroverzního sídliště měl zmizet další panelo-
vý dům. Zároveň se zde počítá s výstavbou nového bydlení.   

Město podá žádost do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na 
demolici domu číslo 3 včetně projektu následného využití území jako 
veřejného prostoru s  městskou zelení. 

Od 1. 1. 2020 nabude na účin-
nosti  novela zákona o místních 
poplatcích s poměrně výrazný-
mi změnami. Ty  je nutné za-
pracovat do obecně závazných 
vyhlášek města Mostu. Jednou 
ze změn je zrušení dvou míst-
ních poplatků, a to za lázeňský 
nebo rekreační pobyt (nebyl 
v Mostě zaveden) a  z ubytova-
cí kapacity, který město vybíra-

lo  řadu let. Místo těchto  po-
platků se zavádí jeden, a sice 
místní poplatek z pobytu.Ten 
se bude platit za  pobyt v ob-
ci u jednotlivého poskytovate-
le pobytu, pokud délka pobytu 
nepřekročí 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů. „Povinnost 
platit poplatek z pobytu dopadá 
pouze na pobývající, kteří ne-
jsou přihlášeni v dané obci, te-

dy zde nemají trvalý pobyt nebo 
zde nejsou hlášeni ve smyslu zá-
kona o pobytu cizinců, zákona 
o azylu nebo zákona o dočasné 
ochraně cizinců,“ uvedla mluv-
čí magistrátu Klára Vydrová. 
Ve vyhlášce je navržena sazba 
10 Kč/osobu/den. „Zákonem 
byla stanovena nejvyšší možná 
sazba 21 korun na den a oso-
bu. Diskutovali jsme, jakou saz-
bu nastavit. S ohledem na to, že 
nejsme typickou turistickou de-
stinací, shodli jsme se na deseti 

korunách na den a osobu. Do-
sud byl tento poplatek čtyři ko-
runy na den a osobu,“ vysvět-
lil náměstek primátora Marek 
Hrvol. 

Za uplynulý rok město na 
poplatku z  ubytovací kapacity, 
který odváděli například maji-
telé penzionů či hotelů, vybra-
lo zhruba 550 tisíc korun. Roz-
počet pro příští rok pak po na-
výšení předpokládá částku jed-
noho milionu a sto tisíc korun. 

(sol)

V Mostě se zvýší poplatek z pobytu 
MOST –  V Mostě začne v lednu platit nová vyhláška o místním po-
platku z pobytu. Ten  se více než zdvojnásobí.   

Jazzové Vánoce
MOST - Přijďte si 14. prosin-
ce od 20 hodin poslechnout 
do The Most café známé 
vánoční hity Martin Rufer 
Quartet v neotřelém jazzo-
vém kabátku! Jde o hudeb-
ní formát, který jinde v re-
gionu neuslyšíte.

MRQ je instrumentální těleso, které založil mladý klavírista Mar-
tin Rufer. Quartet se zaměřuje na jazzovou improvizaci, prokládá 
ji však staršími i novějšími žánrovými standardy. Pánové se ovšem 
nebojí potykat si s latinou nebo funky. Můžete se tedy těšit na jedi-
nečný hudební zážitek - Coffee and jazz. Hrají: Martin Rufer (Ond-
řej Ruml, BB Zdenka Tölga) – piano, Jirka Vodrážka (North BB, BB 
Zdenka Tölga) – kytara, Daniel Bleha – saxofon. Rezervace míst na 
tel. 722 181 703 nebo The Most café.                                             (nov)

MOST – Most připravuje pro rok 2020 participativní rozpočet pod 
názvem Hejbni Mostem!, a to prostřednictvím aplikace Mobilní 
rozhlas.  



Rodinná idyla 
Své dvě děti, pětiletého To-

máše a tříletou Kláru, si Ilona 
tvrdě vybojovala na svém man-
želovi. S Davidem se seznámi-
la na jednom večírku, kam ji 
pozvala kamarádka. Vyspali se 
spolu hned tu noc. Za dva mě-
síce Ilona zjistila, že je těhotná. 
Než se malý Tomáš narodil, tak 
se s Davidem vzali. 
Ilona byla spokoje-
ná. David vydělal 
peníze, staral se o ni 
i o dítě. Doma ale 
bylo stále větší dus-
no. David pocho-
pil, že s Ilonou kro-
mě dítěte nemá nic 
společného. Neměl 
si s ní co říct. By-
la jednoduchá, za-
jímala ji jen zábava. 
Klárka se narodila 
vlastně také jen ná-
hodou. Ilona se nemínila vzdát 
pohodlného manželství, a tak si 
chtěla Davida pojistit dalším dí-
tětem. Krátce po narození Klár-
ky jí ale David oznámil, že se 
hodlá rozvést. Navrhoval stří-
davou péči, na to ale Ilona ne-
přistoupila. Chtěla se Davido-
vi pomstít za to, že ji odkopnul. 
Doufala, že si bude pohodlně 
žít a najednou se má starat sa-
ma o sebe. U soudu předvedla 
milující matku. Holčička je pří-
liš malá a chlapeček je na ní zá-
vislý. Otec dětí dával přednost 
své kariéře a byl pořád v práci. 
David to vzdal. Po rozvodu se 
ještě rok snažil alespoň Tomáš-
ka vychovávat, Ilona ale měla 
své metody. Kdykoliv si David 
pro děti přišel, byly nemocné. 
U malých dětí nic zvláštního. 
Nakonec dostal David nabídku 
na práci pro zahraniční firmu 
a odstěhoval se. Iloně posílal 
velkorysé výživné, ale za dětmi 
nejezdil. Ilona byla spokojená. 
Peníze z Davida přeci jen dosta-
la. Začala zase chodit po večír-
cích, střídala chlapy jako oble-
čení. Byla pořád hezká ženská, 
navíc se neupejpala. Tak nemě-
la o milence nouzi. Děti jí moc 
práce nedaly. Občas nakoupila, 
občas zapomněla. Tomášek se 
staral o svou malou sestru. Ně-
kdy s nimi šla ven. Většinou by-
ly ale doma. Už ani nečekala, až 
večer děti usnou a odcházela se 
bavit. Do školky děti nechodily, 
sousedé si jich nevšímali. Nebyl 
nikdo, kdo by upozornil souse-
dy na špatnou péči, jaké se dě-
tem od matky dostává. Iloně to 
bylo jedno. Na dětech jí nezále-
želo. Jejich táta se na ni i na dě-
ti vykašlal, tak proč by se měla 
starat ona. Kdyby tenkrát při-
stoupila na střídavou péči, ne-
dostala by od Davida ani koru-
nu a ještě by jí mluvil do toho, 
co s dětmi dělá. Takhle to pro ni 
bylo pohodlnější. A pro Davida 
koneckonců také. A s dětmi by 
si těžko našel tu svou super prá-
ci v cizině. Seděl by pěkně do-
ma a nic by nevydělal. Jen těch 
chlapů už měla Ilona dost. Ka-
ždý se chtěl jen pobavit a dost. 
Chtěla mít nějakého chlapa jen 
pro sebe. Pavel se objevil jako 
na zavolanou. Práci moc ne-
dal, ale společník to byl báječ-
ný. Dokázali spolu propít celou 
noc. Pak jí nabídl drogy. Ilona 
nejprve nechtěla, věděla, že le-
zou do peněz a také ničí krásu. 
Nakonec si dala. Bylo to skvě-
lé. Cítila se po jediné dávce ja-
ko bohyně. Noc uplynula, ani 
nevěděla jak. I druhou dáv-
ku jí Pavel nabídl jen tak a Ilo-
na už po ní sáhla bez rozmyslů 
a s chutí. O třetí si musela říct. 
Další už pro ni Pavel neměl. 
Chtěl peníze. A tak mu Ilona 
dala všechno, co dostávala od 
Davida na děti. Potřebovala to. 

Chtěla se zase cítit tak krásně. 
Netrvalo dlouho a už se bez své 
dávky neobešla. Pavel si od ní 
bral peníze, když neměla, tak si 
je mohla vydělat. Opřená o zeď 
podniku, kam s Pavlem chodili, 
poskytovala sex chlápkům, kte-

ré neznala a které 
k ní vodil Pavel. By-
lo jí to jedno. Hlav-
ně, že bylo na fet. 
Domů přicházela, 
až když trochu vy-
střízlivěla. Přines-
la jídlo, na které se 
děti hladově vrhaly. 
Zamykala je, když 
odcházela. Nene-
chá přeci svoje dě-
ti toulat po ulicích. 
Ještě by se jim ně-
co stalo. S Pavlem 

se už nemilovali. Neměla na to 
chuť a ani on se nesnažil. Pro-
dávala se, on sháněl klienty a za 
utržené peníze drogy. Společně 
sjetí pak ztráceli pojem o reali-
tě a o čase. Nevšimla si tak, že 
už několik dnů nebyla doma 
za svými dětmi. Toulala se v ji-
ném světě. Děti zůstaly zamče-
né v bytě. Když snědly všechno, 
co Tomášek našel a co se dalo, 
čekaly hladové, až přijde ma-
minka domů. Byly zvyklé, že 
jsou samy. Pak už byl ale hlad 
strašný. Bolela je bříška i hlava. 
Byly slabé. Klárka brečela nebo 
spala. Tomášek se rozhodl, že 
musí něco udělat. Chvíli bou-
chal na dveře. Třeba je někdo 
uslyší a zavolá maminku. Sou-
sedé ale nebyli doma a o děti za-
vřené v bytě se nezajímali. Ote-
vřel tedy dokořán okno, vyle-
zl na parapet a vyklonil se ven. 
Čekal, až půjde někdo po ulici. 
Když viděl muže a ženu, kteří šli 
po chodníku pod oknem, začal 
na ně volat. Byt byl ale v pátém 
patře a procházející pár si dítě-
te nevšiml. Tomášek se tedy vy-
klonil ještě víc. Najednou cítil, 
jak ztrácí rovnováhu. Už se ne-
udržel a vypadl ven. Dopadl na 
kamenné schodiště a zůstal le-
žet s rozbitou hlavou mrtvý. Tě-
la dítěte na chodníku si lidé br-
zy všimli. Zavolali policii a zá-
chranku. Policie otevřela byt, ze 
kterého chlapec vypadl, a v po-
steli našla další dítě. Holčičku, 
která byla příliš slabá, aby ješ-
tě mohla brečet. Po matce obou 
dětí začali policisté pátrat. Ilona 
se vrátila domů po dvou dnech. 
Dveře bytu byly přelepené po-
licejní páskou. Nechápala, co 
se stalo. Její děti nebyly doma. 
Rozhodla se, že půjde na poli-
cii. Teprve tam se dozvěděla, že 
Tomášek už nežije, vypadl z ok-
na a Klárka je v nemocnici. Ona 
sama bude obviněná pro zane-
dbání péče o děti. Cítila to jako 
velkou nespravedlivost. Sama 
se starala o obě děti, zatímco si 
jejich otec užíval někde v cizině 
a myslel si, že se vykoupí výživ-
ným. Po několika hodinách vý-
slechů odešla Ilona domů. Vě-
děla, že ji čeká soud. Rozhodla 
se, že to Davidovi nedaruje. Za-
volala mu a do telefonu mu řek-
la, že je jeho syn mrtvý. Odešel 
od ní a od dětí, ona sama na ně 
nestačila. Teď je jejich chlape-
ček mrtvý a je to jeho vina. Da-
vid přijel hned druhý den. Vy-
ptal se sousedů, mluvil s vyšet-
řovatelem. Šel do nemocnice za 
Klárkou. Nakonec si uvědomil, 
že Ilona měla pravdu. Nechal 
jí děti, nebojoval o ně a ona se 
o ně nestarala. Věděl, co je zač. 
Přesto v klidu odjel a dál se ne-
staral. Ještě večer zašel za Ilo-
nou do jejího bytu. Podřízl ji 
ještě v chodbě hned, jak za ni-
mi zavřela dveře.                  (pur)

soudnička
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Z Rady města Mostu

MOST - Vychutnat si stěžejní 
závodní víkendy v  sezoně 2020 
s  nadstandardním servisem 
umožní novinka, kterou pro ná-
ročnější fanoušky připravil mos-
tecký autodrom. Nabízí celoroč-
ní VIP vstupenku. 

Vstupenka opravňuje k ná-
vštěvě ADAC GT Masters 15. až  
17. května, OMV MaxxMo-
tion NASCAR Show 19. až  
21. června a Czech Truck Prix 
28. až 30. srpna. „Vstupenka pla-
tí i na německé mistrovství silnič-
ních motocyklů IDM o víkendu 
3. až 5. července. V tomto přípa-
dě ale neorganizujeme program 
pro VIP hosty, takže bonusem je 
vstup zdarma a bezplatné par-
kování v paddocku autodromu,“ 
upřesnila obchodní a marketin-
gová ředitelka společnosti AU-
TODROM MOST Jana Svo-
bodová. Kdo si VIP vstupenku 
opatří, může sledovat celý pro-
gram nejdůležitějších podniků 
sezony už od pátečního testová-
ní, volných tréninků a kvalifika-

cí po sobotní a nedělní závody. 
„V sobotu a v neděli pak má drži-
tel celoroční VIP vstupenky k dis-
pozici VIP zázemí s  veškerým 
servisem, jenž zahrnuje napří-
klad celodenní občerstvení včetně 
nápojů, vstup na VIP terasu, ko-
mentovanou autogramiádu jezd-
ců nebo vstup na startovní rošt 
před hlavními závody,“ vyjme-
novala Jana Svobodová.

Motivací k  zakoupení celo-
roční VIP vstupenky je zvýhod-
něná cena, ale nejen to. „Cenu 
jsme nastavili tak, že jeden ze 
tří závodních víkendů má maji-
tel vstupenky zdarma, platí tedy 
jen za dva. Výhodou pořízení ce-
loroční vstupenky je pak také jis-
tota, že mu žádný z víkendů ne-
unikne. Letos se nám totiž stalo, 
že jsme VIP vstupenky na evrop-

ský šampionát okruhových taha-
čů Czech Truck Prix poměrně br-
zy vyprodali a řadu zájemců ne-
mohli uspokojit. Kapacita VIP 
zázemí je totiž omezená,“ vy-
světlila. V neposlední řadě je ce-
loroční VIP vstupenka inspira-
cí pro ty, kteří chtějí své blízké či 
přátele potěšit zajímavým a ori-
ginálním dárkem pod vánoční 
stromeček.                                 (nov)

Autodrom nabízí celoroční VIP vstup

Vloni se z výtěžku zakoupilo 
osmiletému handicapovanému 
Davídkovi polohovací zaříze-
ní za 65 tisíc korun. Jelikož cel-
kový výtěžek přesáhl potřebnou 
částku o 10 tisíc korun, rozhodli 
se dobrovolníci, kteří prodáva-
li svařák bez nároku na odmě-
nu, zakoupit hračky na Dětské 
a dorostové oddělení Nemocni-
ce Most.

„Letos bude výtěžek věnován 
mladé handicapované sportov-
kyni Lence Kadetové z Mostu 
na nákup lukostřeleckého mate-
riálu. Lenka trpí od dětství dět-
skou mozkovou obrnou, spastic-

kou triparézou, což je postižení 
tří končetin,“ uvedl mluvčí Kraj-
ské zdravotní Ivo Chrástecký. 
I přes tento handicap se aktiv-
ně věnuje sportu. Za sebou má 
již několik úspěchů na domá-
cí i zahraniční půdě. V součas-
né době se připravuje na Mist-
rovství Evropy v para lukostřel-
bě, které se uskuteční v dubnu 
2020 a právě zde má velkou šan-
ci kvalifikovat se na nadcházejí-
cí Letní paralympijské hry v ja-
ponském Tokiu. Prodej Chari-
tativního svařáku probíhá na  
1. náměstí v Mostě až do  
22. prosince 2019.                         (sol)

Krajská zdravotní vyzývá:  
Kupujte svařák, podpoříte dobrou věc! 

MOST – Již potřetí se na mosteckých vánočních trzích koná akce 
Charitativní svařák s tradičním heslem „Pijete pro dobrou věc“.  Akci 
pořádá Rotaract club Most, jehož členy jsou i někteří zaměstnanci 
Krajské zdravotní.  

Nový vedoucí odboru
MOST – Novým  vedoucím 

odboru správních činností Ma-
gistrátu města Mostu se stal Ing. 
Vojtěch Brzoň.  Ten bude funk-
ci vykonávat od 1. 1. 2020 po 
dlouholetém vedoucím odboru 
Jaroslavu Marešovi, který k po-
slednímu prosinci 2019 odchází 
do důchodu. 

Výkupy bytů
MOST – Most chce pokra-

čovat ve výkupu bytů. Zapojí se 
do výzvy Infrastruktura sociál-
ního bydlení VI. – obce pro po-
třeby sociálního bydlení. V prv-
ní etapě výkupu bytů realizova-
ných městem Most byly uzavře-
ny 4 kupní smlouvy na 4 bytové 
jednotky celkem za 1 820 tisíc 
Kč. Vzhledem k vyhlášenému 
dotačnímu titulu by se v průbě-

hu roku 2020 měla městu vrátit  
investovaná částka ve výši 90 % 
uznatelných nákladů. „Podmín-
ky a zadání v nové výzvě zůstá-
vají stejné jako  doposud. V úno-
ru by se na zastupitelstvu moh-
ly schvalovat další výkupy bytů, 
ideálně dalších pěti. Ve výhle-
du do roku 2022 by bylo potřeba 
s ohledem na počty klientů, které 
eviduje sociální odbor, vykoupit 
30 – 50 bytů,“ uvedl náměstek 
primátora Marek Hrvol. 

MSSS má ředitele
MOST – Ředitelkou Městské 

správy sociálních služeb v Mos-
tě jmenovali radní  od 1. úno-
ra příštího roku se zkušební do-
bou 6 měsíců Ing. Jarmilu Ko-
tyzovou, kterou doporučila 
hodnotící komise. Radní Mos-
tu  současně schválili i návrh na 

platové zařazení. Celkem se do 
výběrového řízení na tuto pozi-
ci přihlásilo 6 uchazečů, z toho 
2 muži a 4 ženy. 

Spolupráce 
s destinační agenturou

MOST – Radní schválili uza-
vření dohody o spolupráci me-
zi městem Most a Destinač-
ní agenturou Krušné hory od  
1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, a to 
ve výši  40 tis. Kč. „Destinační 
agentury zřizoval kraj jako pro-
středníky působícími v oblasti 
cestovního ruchu mezi jednot-
livými městy a krajem. Po ce-
lou dobu svého působení v regi-
onu spolupracuje agentura s Tu-
ristickým informačním centrem 
města Mostu, jak při vydávání 
propagačních materiálů, tak při 
účasti našich pracovníků v rám-

ci setkání Turistických informač-
ních center za účelem jejich se-
znamování s možnostmi pro-
pagace regionu,“ informovala 
mluvčí magistrátu Klára Vydro-
vá. Most se doposud zapojoval 
do spolupráce formou zakoupe-
ní tiskovin, které vydala agentu-
ra.

Vícepráce u chodníků
MOST – Radní schválili 

změnu u veřejné zakázky „Vy-
budování chodníků a dopravně 
technické řešení ul. Pod Širo-
kým Vrchem a Tvrzova”. Změna 
se týká dodatečných stavebních 
prací, a následné uzavření změ-
nového listu ke smlouvě s doda-
vatelem HERKUL, a.s. s celko-
vým ponížením ceny o částku 
222 tis. Kč bez DPH.

(sol) 

Pohřbení osob, které zemře-
ly na území města a kterým 
pohřeb nesjednala žádná fy-
zická nebo právnická osoba, 
má za povinnost zajistit obec. 
„Obec pak může tyto nákla-

dy požadovat po dědicích. Po-
kud nejsou, pak po státu. Po-
hřbení takových osob budou 
pro Most i v dalším období vy-
konávat Technické služby města 
Mostu,“ uvedla tisková mluv-

čí mosteckého magistrátu Klá-
ra Vydrová. Radní nově sta-
novili cenu za jedno pohřbe-
ní zpopelněním v krematoriu 
včetně souvisejících činností 
ve výši 6 610 Kč bez DPH, dá-
le za jedno pohřbení zpopelně-
ním v krematoriu včetně sou-
visejících činností u rakve do  
130 cm (dítě) za 5 030 Kč bez 

DPH, a za pohřbení do země 
za 10 515 Kč bez DPH, za po-
hřbení do země u rakve do 130 
cm (dítě) za 7 154 Kč bez DPH. 
V letošním roce bylo k datu  
19. 11. 2019 městem vypraveno 
47 sociálních pohřbů za celko-
vou cenu zhruba tři sta třicet ti-
síc korun včetně DPH.                                 

(sol)

Sociální pohřby přijdou na stovky tisíc
MOST – Sociální pohřby budou nadále pro město zajišťovat tech-
nické služby. Každoročně jich společnost vypraví několik desítek za 
stovky tisíc korun. 



„Našim výletům tak s nadsáz-
kou říkáme. Nejsou fyzicky ná-
ročné, dokonce je vyhledávají i se-
nioři a zvládají je i malé děti. Je 
to i možnost, jak netradičně po-
jmout firemní akce,“ vysvětlil 
Martin Bareš, šéfprůvodce spo-
lečnosti Offroadsafari. 

Ta již čtyři roky dává tuzem-
ským i zahraničním návštěvní-
kům možnost poznat krásy seve-
rozápadních Čech, dostat se na 
místa, která byste v  industriál-
ní krajině nečekali, a od průvod-
ců se dozvědět to, co byste marně 
hledali v turistických příručkách. 
Dnes má Offroadsafari coby re-
gionální společnost čtyři kme-

nové průvodce a stejný počet 
offroadových vozů. „Do regionu 
jsme dovezli již 54 národností ze 
čtyř kontinentů, například z Ma-
lajsie, Číny, USA, Velké Británie, 
Indie, Srí Lanky a dalších vzdále-
ných míst. Vždy je  zajímavé vidět 
jejich reakce na krajinu a místa, 
kam je dovezeme. Příjemně pře-
kvapeni jsou i návštěvníci z Čes-
ké republiky, kteří tvoří 55 pro-
cent našich hostů. Žádná měsíční 
krajina a dusivá poklička nad hla-
vou,“ pokračoval Martin Bareš.

V  současnosti je podle něj 
kromě dárkových voucherů zá-
jem o předvánoční výlety do Sas-
ka a také o organizaci vánočních 

večírků. „To i proto, že zajistit si 
jakýkoli výlet z naší nabídky ne-
bo domluvit ojedinělé rozlou-
čení s  letošním rokem pro kole-
gy z práce, na to vám stačí vyu-

žít trendu dnešní doby. Web, pár 
kliknutí a případně domluva po 
telefonu. O ostatní se postará-
me my,“ uzavřel průvodce Mar-
tin.                                            (sol)
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POŽADAVKY:

VÝHODOU:

Pracovní poměr na dobu neurčitou, 
11. platová třída, nástup od 1. 2. 2020 nebo dohodou.

Lhůta pro podání přihlášky do 19. 12. 2019.

Celé znění veřejné výzvy na www.mulitvinov.cz
.

Další informace u Ing. Kropáčkové 

na anna.kropackova@mulitvinov.cz. 

 

Tajemník Městského úřadu Litvínov 
vyhlašuje veřejnou výzvu na pozici

VEDOUCÍ ODBORU 
NAKLÁDÁNÍ
S MAJETKEM

vysokoškolské vzdělání; organizační a řídící schopnosti, 
samostatnost, zodpovědnost a výborné komunikační 

schopnosti, znalost příslušné legislativy ve vztahu 
k hospodaření s majetkem, k veřejným zakázkám 

a k hospodaření s odpady.

praxe ve státní správě nebo samosprávě, 
zkušenosti s vedením kolektivu, 

znalost místního prostředí.

ÚSTECKÝ KRAJ - Na Švestkovou 
dráhu, vedoucí malebnou kra-
jinou Českého středohoří, se 
15. prosince vrátí každodenní 
železniční provoz. Společnost 
AŽD zahájí v objednávce Ústec-
kého kraje linku U10 Litoměři-
ce horní nádraží – Most. Stane 
se tak po dvanácti letech od 
doby, kdy na tehdy zastaralé 
a pomalé trati vlaky přestaly 
jezdit.

Podle schváleného jízdní řá-
du každý všední den vyjede 
mezi Litoměřicemi horním ná-
dražím a Mostem jedenáct pá-
rů vlaků a dalších sedm bude 
jezdit v úseku Litoměřice hor-
ní nádraží – Třebívlice. Nové 
spoje budou zastavovat ve sta-
nicích a zastávkách: Litoměřice 
horní nádraží, Litoměřice Ci-
helna, Žalhostice, Lovosice zá-
vod, Lovosice, Sulejovice, Číž-
kovice, Třebenice, Třebenice 
město, Dlažkovice, Podsedice, 

Třebívlice, Židovice, Libčeves, 
Bělušice a Most. 

Dopravu budou zajišťovat 
tři modernizované nízkopod-
lažní jednotky RegioSprinter 
a jedna bude v záloze. „Koupi-
li jsme je v Německu a po mo-
dernizaci jsou vybaveny kli-

matizací, Wi-Fi, zásuvkami na  
230 V, velkoprostorovým vaku-
ovým WC a možností přepravy 
kočárků a kol. Každá jednotka 
pojme 65 sedících a 100 stojících 
cestujících,“ říká generální ředi-
tel AŽD Zdeněk Chrdle a dodá-
vá, že podpis smlouvy s Ústec-

kým krajem byl podmíněn také 
tím, že vlaky budou jezdit rych-
leji než autobusy. Společnost 
AŽD proto trať kompletně opra-
vila a doplnila o nejmodernější 
zabezpečovací zařízení, čímž se 
rychlost vlaků zvýšila místy až 
na 100 km/h.                          (nov)

Švestková dráha zahájí každodenní provoz
Linka U10 vyrazí na trať  

Litoměřice horní nádraží – Most

Ve vlacích AŽD budou platit papírové jízdenky i elektronické čipové karty Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Pa-
pírové jízdenky bude možné zakoupit také u průvodčích. 

Autosalon Most s.r.o. Nad Koridorem 776, 434 01 Most, tel.: 775 866 000
www.suzukimost.cz

Místo „měkouše“ dobrodružství do obálky
Turistika pro líné pod stromeček

ÚSTECKÝ KRAJ - Ponožky nebo bačkory? Fronty u pokladen, mač-
kanice mezi regály? Zoufalý nákup na poslední chvíli na benzinové 
pumpě?  Obálka s penězi? Co takhle dát do ní něco jiného, bez stre-
sů a ještě být originální? Turistika pro líné to jistí.

Ježíškova vnoučata ze 3. ZŠ nadělovala
Letos  poprvé se naše škola zapojila do projektu Ježíškova vnou-

čata.  Vybrali jsme si pana Jindřicha z Bruntálu, kterému jsme chtě-
li pod stromeček nadělit velký, dřevěný, nástěnný kalendář, který si 
již dlouhou dobu přál. Nejen děti pilně celý týden přispívaly různý-
mi částkami, a tak se kromě kalendáře mohly koupit i jiné potřeb-
né věci. A tak na pana Jindřicha pod stromečkem bude čekat nejen 
vysněný kalendář, ale také různé druhy sušenek, cappuccina, kakaa, 
hadříky na brýle, ponožky, bačkory, čepice, šála, hygienické potřeby 
a samozřejmě nesmí chybět přání a fotokoláž přispívajících. 

Tímto bych chtěla za celou školu a i za pana Jindřicha moc podě-
kovat a zároveň i vám popřát krásné svátky vánoční. 

Mgr. Ivana Bartošová

N apsali jste nám
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Foto: Andrea Simperová

Pamatujete si ještě dobu, kdy jste čekali na Ježíška, psali mu své tužby a pak tajně číhali, 
zda se vám poštěstí uvidět, jak za oknem vyzvedává vaší vánoční depeši? Díky tajemné 
nadpozemskosti má Ježíšek mnoho podob. Vzpomínáte, jak jste Ježíška ve svých představách 
viděli vy? A víte, jak ho vidí vaše děti? Redakce se rozhodla udělat malý experiment 
a prostřednictvím paní učitelek vyzvala děti 6.A ze 7. základní školy v Mostě: „Namalujte, 
jak vypadá Ježíšek a připojte malý vzkaz.“ Předesílám, že otištění kreseb, maleb a vzkazů 
v novinách je pro děti vánoční překvapení. O této „kulišárně“ nevěděly. Zde vám přinášíme 
zajímavé, zvláštní a nádherné představy Ježíšků. Ačkoliv každá z představ je jiná, podstata, 
v níž se skrývá kouzelná krása, zůstává  stejná – JE TO PROSTĚ JEŽÍŠEK! 

Poděkování: Redakce děkuje za pomoc a podporu při zhmotňování „ježíškovských 
představ“ paní učitelce Blaženě Hamouzové a paní učitelce Marcele Kadlecové, díky 
kterým tyto stránky vznikly a bez jejichž „parťáctví“ by překvapení  nebylo překvapením.                        

Prostě Ježíšek…

Adam Čech

Adéla
FiřTová

Jakub
Janšta

Josef 
HAČECKÝ

David 
Lovaš

Adam
NekviNDA
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mARTIN
ČECH

Samuel
mACEK

nIKOLA
vOZKOVÁ

nATY
fENYKOVÁ

mARIE
kULICHOVÁ

kRISTÝNA
POSPÍŠILOVÁ

Nikola
ŠtefanCová

Milý ježíšku, přeji ti, abys byl zdravý 
a šťastný. Přeji to všem. Přeji ti nové sáně. 
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tADEáŠ
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Ráchel
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nELA
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Bubla

Adam
zámostný
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Foto: Andrea Simperová

Každou adventní neděli jsou 
v  Krušnohorském muzeu na 
Lesné připraveny ukázky vánoč-
ních zvyků a tradic, jak je dodr-
žovali obyvatelé drsných Kruš-
ných hor v minulosti. Pečou se 
tu perníčky v  replikách původ-
ních kachlových pecí, stavením 
voní jehličí a purpura a zní ko-
ledy. Návštěvníci si mohou vy-
robit vánoční dekorace z  pří-
rodních materiálů nebo jen na-
sát vánoční atmosféru. Pro velké 
i malé návštěvníky je tu pek-
lo. Sice ne opravdové, ale je mu 
hodně podobné. Na řezbářském 
sympoziu ho vytvořili ze dřeva 
řezbáři. K vidění je nejen zlé lid-
ské svědomí, ale také kniha hří-
chů a i satan se tu najde. 

Replika hrázděného domu 
byla dokončena letos a je dal-
ším objektem, který rozšiřuje 

Krušnohorské muzeum na Les-
né. Kromě repliky hrázděného 
domu je to i model 1:1 Krušno-
horského lidového domu a Zvo-
nice svatého Antonína s funkč-
ním zvonem. 

Při výstavbě domu byl kladen 
důraz na exteriérový a interiéro-
vý vzhled objektu a na zachová-
ní dobového rázu. V přízemí je 
obytná místnost s kuchyňský-
mi kachlovými kamny a kuchy-
ně s pecí na pečení chleba. Sou-
částí objektu je stáj s klenbo-
vým stropem a kamenným žla-
bem na vodu či krmení. Na stáj 
navazuje mlat s pernou. Prostor 
přístavku je vybaven jako čer-
ná kuchyň či vejminek. Součás-
tí druhého podlaží budovy jsou 
dvě místnosti, jež v minulosti 
sloužily pro spaní a rodinný od-
počinek.                               (ink)

Na vánoční Lesné se přenesete
do doby našich předků

LESNÁ – Peklo, jaké se vidí jenom v  pohádkách, najdete v  novém 
hrázděném domě v areálu Lesná. Replika hrázděného domu, v  ja-
kém dříve žili bohatí sedláci v Krušných horách, je součástí Krušno-
horského muzea na Lesné. 

Návštěvníci si mohou vyrobit vánoční dekorace z přírodních materiálů 
nebo jen nasát vánoční atmosféru. 

Neváhejte a přijeďte oslavit Sil-
vestra právě s Vinařstvím Johann 
W. V příjemném prostředí naše-
ho penzionu a milým personá-
lem vám nabídneme večeři v po-
době rautu, o zábavu se postará 
místní DJ a nakonec vás potěší-
me menším ohňostrojem. Pen-
zion Johann W nabízí malebné 
komfortní apartmány a přede-
vším útulnou vinárnu, kde vám 
nabídneme jen to nejlepší z vín 
našeho vinařství Johann W.

Silvestrovský pobyt včetně 
snídaní vám nabízíme za cenu  
60 tis. Kč s kapacitou max.  
30 osob (skupinový pobyt).

Věříme, že to bude nezapome-
nutelný zážitek. Těšíme se na vás! 

Tým Johann W

Oslavte Silvestr v penzionu Johann W 

 „Ústecký kraj realizuje řa-
du aktivit, kterými se snaží pod-
pořit vzdělávání v našem regio-
nu. Aktivně podporuje zvyšování 
kvality výuky ve všech úrovních 
školství. Jsme si vědomi, že škol-
ství potřebuje naši největší po-
zornost. Záleží nám na tom, aby  
školy v  kraji měly vysokou úro-
veň a absolventi byli dobře při-
praveni na další vzdělávání ve 

vyšších stupních, nebo v případě 
středních škol našli uplatnění na 
trhu práce. Pro kraj a jeho rozvoj 
je úroveň školství velmi zásadní,“ 
potvrdil náměstek hejtmana Ús-
teckého kraje Martin Klika, v je-
hož gesci je oblast strategie pří-
pravy a realizace projektů. 

Díky projektu  měli pedago-
gové ze základních a středních 
škol možnost setkávat se s  ko-

legy, vyměňovat si s  nimi zku-
šenosti i spolupracovat při zavá-
dění nejnovějších trendů ve vý-
uce v  rámci Letních škol. Žáci 
ZŠ a SŠ si mohli  vyzkoušet tý-
movou práci, získali nové zku-
šenosti a dovednosti a ověřili si, 
že poznání je zábava. Pro smí-
šené týmy středoškoláků a žá-
ků základních škol byly v  rám-
ci projektu připraveny soutěže 
v matematice, bioologii, staveb-
nictví, strojírenství a robotika. 
Pro pedagogy i žáky ZŠ a SŠ  byl 
určen Vzdělávací veletrh, který 

se  konal v prostorách litoměřic-
kého výstaviště. „Do školství se 
snažíme posledních pět let vložit 
více finančních prostředků, než  
v  minulosti. Využíváme všech-
ny možnosti, mimo jiné i projek-
ty Evropské unie. Veletrh vzdělá-
vání je příkladnou aktivitou ta-
kové podpory. Smyslem podpo-
rovaných projektů je zvýšit kva-
litu vzdělávání v Ústeckém kraji 
nejen obnovou vybavení škol, ale 
i výměnou informací a zkušenos-
tí v  tomto oboru,“ uzavřel Mar-
tin Klika.                              (ink)

Ústecký kraj propojuje školy
ÚSTECKÝ KRAJ – Aktivně propojit základní a střední školy, pedago-
gy i žáky. To byl smysl projektu pod názvem  „Implementace kraj-
ského akčního plánu vzdělávání Ústeckého kraje“. 

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.

V případě seniorů Městské 
správy sociálních služeb v Mos-
tě  byl projekt rozpracován zvlášť 
pro skupinu seniorů domovů pro 
seniory a zvlášť pro skupinu seni-
orů z penzionů pro seniory. Vy-
vrcholením celého projektu by-
la vernisáž, která se uskutečnila 
v Domově důchodců v Podbořa-
nech. Zde se sešly malované ob-
rázky vzniklé pod vedením Pav-
la Lakomého ještě z dalších sed-
mi domovů Ústeckého kraje. 

Zastoupeny byly domovy z  Ús-
tí, Teplic, Loun, Litvínova-Jano-
va, Vroutku, Podbořan, Meziboří 
a Mostu. Po vernisáži  v některém 
z místních zařízení  využije měst-
ská správa  obrázky v nově rekon-
struovaném Domově pro seniory 
Jiřího Wolkera v Mostě. Budou 
zdobit nově vymalované chod-
by. Nejen, že chodby vyzdobí, ale 
senioři se budou moci pochlubit: 
„Tento obrázek jsem namalova-
l/a já“.                                     (nov)

Malování pro seniory s Pavlem Lakomým
MOST - V květnu 2019 byla zahájena realizace projektu Malování 
pro seniory s Pavlem Lakomým, do kterého se zapojila také Měst-
ská správa sociálních služeb v Mostě. Jednalo se o kurz malování 
suchým pastelem pro začátečníky i pokročilé. 

Do malování s Pavlem Lakomým se zapojili i mostečtí senioři.

Vánoční knihovna
LITVÍNOV -  Přijďte si ve vánočním shonu odpočinout 18. prosince 
od 14 do 18 hodin do litvínovské knihovny. Připravila pro své čte-
náře i nečtenáře Jarmark. 

Můžete si  vyrobit ozdobu na stromek nebo si ozdobit látkový sá-
ček na dárky,  zakoupit rukodělný výrobek od příznivců knihovny,  
dát si svařák a cukroví.  Jako překvapení bude malá vánoční burza 
knih. Akce je určena pro děti i dospělé.                                       (nov)



zpravodajství13. prosince 201912

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, realizuje 
projekt „Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy 
mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené 
mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání“, regis-
trační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305. 

Tento projekt, který se realizuje od května 2018, pomáhá v rám-
ci  Operačního programu  Výzkum, vývoj a  vzdělávání řešit jeden 
z  klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je 
podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích 
pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a ne-
formálního vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit takové prostře-
dí v podobě kroužků v rámci volnočasových aktivit žáků, které se 
cíleně zaměřuje na rozvoj schopnosti žáků pracovat s  digitálními 
technologiemi, rozvoj matematických schopností, rozvoj základní 
schopnosti v oblasti vědy a technologií a schopnosti učit se. 

Cílem projektu je přivést žáky zapojených základních škol a žáky 
zapojené střední školy k poznání, že odborné (technické) vzdělává-
ní je oblast, která může být zábavná. Střední škola technická v Mos-
tě spolu s partnery projektu, kterými jsou  Univerzita Jana Evan-
gelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Základní škola, Most, Jaku-
ba Arbesa 2454, příspěvková organizace, Základní škola, Most, 
Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace a Krajská hospodář-
ská komora Ústeckého kraje, jako i ve spolupráci s dalšími spolu-
pracujícími organizacemi, vytvořila vzdělávací program „Zábavou 
k odbornému vzdělávání 1“ (pro žáky ZŠ, 3. až 5. tříd) a vzdělávací 
program „Zábavou k odbornému vzdělávání 2“ (pro žáky ZŠ, 6. až  
7. tříd). Formou realizace zájmových kroužků na pěti ZŠ z Mostu, 
Duchcova a Hostomic proběhlo letos pilotní ověření těchto progra-
mů, které našlo u žáků velmi pozitivní odezvu. 

Více informací o vytvořených vzdělávacích programech, videa 
z průběhu pilotního ověřování a další zajímavé příspěvky nalezne-
te na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a na největší platfor-
mě pro sdílení videí (YouTube). Stačí dát do vyhledávačů kouzelná 
slůvka „…zábavou k odbornému vzdělávání…“.                      (nov)

Betlémská hvězda
LITVÍNOV - Docela velké divadlo Litvínov uvede 13. prosince od 
18 hodin divadelní premiéru představení „Betémská hvězda“. Se-
známí diváky s legendou o narození Ježíše.  Vstupné: 100 Kč. (nov)

KOMOŘANY - Komořanskou tep- 
lárnu navštívil tým Černých an-
dělů. Mikulášská exkurze há-
zenkářek začala jejich promě-
nou v čertice ihned při příchodu 
k vrátnici teplárny. Zde se k nim 
připojili vrcholoví zástupci ko-
mořanského nebe - anděl Milan 
Boháček, generální ředitel Uni-
ted Energy, a Mikuláš Petr Horák, 
ředitel Severočeské teplárenské.

Průvod komořanskou tep-
lárnou byl zvláštní podíva-
nou. Tým házenkářek s čertí-
mi rohy na bezpečnostních hel-
mách v čele s průvodci -  andě-
lem a Mikulášem. „Házenkářský 
klub již několik let sponzoru-
jeme. Konkrétně podporujeme 
hráčku Míšu Borovskou. Zatím-
co nejen zástupci vedení našich 
společností, ale i naši zaměst-
nanci navštěvují zápasy Černých 
andělů, takže velice dobře zna-
jí prostředí, ve kterém se pohy-
bují, samy hráčky zatím nemě-
ly možnost se s  prostředím své-
ho partnera seznámit. Připravili 
jsme tedy pro ně netradiční, mi-
kulášskou exkurzi i s nezbytnou 

nadílkou,“ vysvětlila neobvyk-
lý úkaz v útrobách teplárny  Mi-
loslava Kučerová, tisková mluv-
čí skupiny United Energy.

Po prohlídce provozu se há-
zenkářky i  s jejich trenérem pře-
sunuli do administrativní bu-
dovy společnosti, kde pro zá-

jemce z řad zaměstnanců teplá-
renských společností proběhla 
autogramiáda hráček. 

(nov)

Černí andělé navštívili teplárnu,  
provozem je provedl mikuláš s andělem

Anděl, Mikuláš a čertice. Takovou exkurzi teplárna ještě neviděla.

LESNÁ – Zhodnotit uplynulý 
rok a spojit plány na rok 2020 
přijeli zaměstnanci informač-
ních turistických center do hor-
ského areálu Lesná. Tradičně 
ho pořádala Destinační agen-
tura Krušné hory.

Hlavním tématem setkání  
byla propagace Hornické kra-
jiny Krušnohoří, která se v  lé-
tě dostala na seznam památek 
UNESCO. „Krušné hory mo-
hou nyní očekávat zvýšený zá-
jem turistů domácích i ze za-
hraničí. Musíme na to být při-
praveni. Pro jednotlivá místa 
Hornické krajiny Krušnohoří  to 
znamená zvýšený nápor turistů, 
zajištění infrastruktury pro tu-
risty od parkování po ubytová-
ní a stravování. Připravena mu-
sí být všechna informační cent-
ra v Krušných horách. Informa-
ce, které budeme podávat, musí 
být ucelené a jednotné. Proto 
Destinační agentura Krušné ho-
ry společně s dalšími aktéry, ja-
ko je například Podkrušnohor-
ské technické muzeum, připra-
ví informační webové stránky 
s  popisem jednotlivých zasta-
vení Hornické krajiny Krušno-
hoří včetně 3D vizualizace hor-
nických památek,“ uvedla nová 
ředitelka destinační agentury 
Petra Fryčková.  Ta také pro-
zradila plány agentury na příš-
tí rok.  

Agentura se věnuje ta-
ké propagaci ostatních pamá-
tek v  Krušných horách. „Letos 
jsme připravili časopis Pohledy 
z Krušných hor, který jsme distri-
buovali do sítě informačních cen-
ter v celé republice, abychom zá-
bavnou formou představili Kruš-
né hory turistům z  jiných koutů 
země. Mělo to dobrý ohlas. Pro 
příští rok připravujeme obdobu 

specializovanou jen na památ-
ky v  Krušných horách. A to ne-
jen na hrady a zámky, ale také 
na méně známé památky, jako 
jsou významné stavby nebo bun-
kry z druhé světové války,“ dopl-
nila Petra Fryčková. 

Bude pokračovat soutěž Kruš-
nohorská „NEJ“ tentokrát o no-
vinku roku 2019. Pro motorká-
ře připraví DAKH trasu Moto-

rvander po hornických památ-
kách na české i německé straně 
Krušných hor.  Zaměstnanci in-
formačních center se seznámi-
li s novinkami z Krušných hor, 
například s  novým hrázděným 
domem na Lesné nebo akce-
mi na Měděnci. Patrik Cmorej 
je proškolil v poskytování první 
pomoci a naučili se péct a zdobit 
perníky.                                   (ink)

Íčkaři se musí připravit na nápor turistů

Třešničkou na dortu setkání zaměstnanců informačních center bylo pečení a zdobení perníčků.

Zábavou k odbornému vzdělávání



Více než 1 miliardu korun ročně investujeme do životního prostředí.
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Z e Zastupitelstva města Meziboří

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 nebo 

dopravní oboru (např. zámečník, elektrikář, strojní kovář, auto-
mechanik apod.) 

 � dobrý zdravotní stav (bude prověřována zdravotní způsobilost) 
a úspěšné absolvování psychologického vyšetření (lékař. pro-
hlídky a psychol. testování probíhá na naše náklady)

 � předložení výpisu z trestního rejstříku
Charakteristika kurzu:

 � zařazením do kurzu se uchazeč stává zaměstnancem v profesi 
strojvedoucí v zácviku

 � kurz se skládá z pěti 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 měsí-
ce jsou cvičné jízdy)

 � součástí kurzu je závěrečná zkouška způsobilosti
 � termín zahájení kurzu je 1. 4. 2020, ukončení v závěru října 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 každoročního nárůs-
tu dle kolektivní smlouvy

 � firemní benefity – 13. plat (cca 18.000 – 22.000 Kč), 2 týdny do-
volené navíc (30 dnů), příspěvek na stravování a řada dalších 
výhod

 � zázemí společnosti, která je součástí velké energetické skupiny 
s dlouhodobou perspektivou zaměstnání

 � možnost profesního a osobního rozvoje
Po úspěšném ukončení kurzu:

 � získání (podloženo smlouvou) náborového příspěvku ve výši 
70 000 Kč (po zvládnutí teoretické části 20 000 Kč, po dokon-
čení kurzu – praktická část a zkoušky 30 000 Kč, po dalších od-
pracovaných 6 měsících 20 000 Kč). Smlouva obsahuje i záva-
zek k výkonu profese

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

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. 

Na  jed nání Rady Eurore-
gionu Krušno hoří a Před staven-
st va Eurore gionu Erzge birge na 
zámku ve Freiber gu byly uděle-
ny dvě Ceny Eurore gionu Kruš-
nohoří/Erzgebirge za vynika-
jící přeshraniční spoluprá ci. Za 
českou stranu ji získal Petr Čer-
ven ka, staros ta Mez i boří. Za ně-
meckou Uwe Schulze, předse da 
sdružení Vere in Denkmalpfle-
ge Weipert   e.V. z Bären steinu. 
„Velmi si ocenění vážím. Mezi-
boří spolupracuje s  německou 
Saydou už řadu let. Jsou to naši 
partneři, se kterými se pravidel-
ně scházíme při různých akcích. 
Navštěvujeme se během svát-
ků, připravujeme společné pro-
jekty. V posledních letech se hod-
ně zaměřujeme na děti. Chce-
me, aby se i mladší generace přá-
telila stejně, jako i my. Chceme, 
aby děti poznávaly zvyky a tra-

dice sousedů. Činnost Euroregio-
nu Krušnohoří, který právě pro-
pojení a přeshraniční spolupráci 
podporuje, považuji za velmi pří-
nosnou pro náš region. V pohra-
ničí se lidé z obou zemí potkávají 
v mnoha aspektech veřejného ži-
vota a je to tak dobře,“ uvedl Pe-
tr Červenka, který je také čle-
nem Rady Euroregionu Kruš-
nohoří.  

„Společné grémi um Eurore-
gionu pro jed na lo také zprá-
vy o čin nos ti za min ulý rok,  
seznámi lo s real iza cí Fon du ma-
lých pro jek tů a s přípravou no-
vého pro gra mu. Zají mavá by-
la prezen tace měs ta Freiber gu, 
které si mohli účast ní ci po jed-
nání prohléd nout a navštívit 
freiber ský trh,“ doplnil k  setká-
ní ve Freibergu ředitel Eurore-
gionu Krunšohoří František Bí-
na.                                          (ink)

Cenu za přeshraniční spolupráci  
získal starosta Meziboří

Za českou stranu získal cenu za vynikající přeshraniční spolupráci Petr 
Čer ven ka, staros ta Mez i boří.

KRUŠNOHOŘÍ – Cena za vynikající přeshraniční spolupráci letos zů-
stává na Mostecku. Na zámku ve Freibergu ji získal starosta Mezibo-
ří Petr Červenka. 

Fond oprav a modernizace se mění

Zastupitelé schválili nová Pravidla města Meziboří o poskytová-
ní a použití účelových finančních prostředků z Fondu oprav a mo-
dernizace bytového fondu. Nová pravidla rozšiřují lhůty splatnosti 
z  5ti let na 5 až 10. Žadatelé si mohou zvolit lhůtu splatnosti sami. 
Za kontrolu žádostí, jejich vyhodnocení  a výběrové řízení je odpo-
vědný finanční odbor. 

Poslední zastupitelstvo Libuše Řehákové
Poděkování a uznání znělo od vedení města i zastupitelů během 

posledního jednání zastupitelstva. Naposledy se ho ve funkci ve-
doucí správního odboru  účastnila Libuše Řeháková, která odchází 
do důchodu. Oblíbené zaměstnankyni městského úřadu předal sta-
rosta města kytici.

Meziboří hospodaří s  provizoriem

Také v roce 2020 bude město až do schválení státního rozpočtu 
hospodařit s rozpočtovým provizoriem. Do té doby  je stanoveno 
měsíční čerpání výdajů 1/12 posledního upraveného rozpočtu před-
chozího roku a je povoleno hradit pouze výdaje nezbytné pro zajiš-
tění běžného provozu města, havarijní případy oprav a údržby ma-
jetku města, kapitálové výdaje u investičních akcí, které byly zahá-
jeny v předchozím roce a závazky vyplývající z uzavřených smluv. 
Město také poskytne neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Meziboří ve 
výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet budou zastu-
pitelé schvalovat v březnu příštího roku. „Meziboří hospodaří s pro-
vizoriem pravidelně až do schválení státního rozpočtu. Tato praxe se 
nám osvědčila. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 mají 
zajistit plynulé hospodaření města,“ vysvětlila místostarostka Libu-
še Řeháková.                                                                                        (ink)

s.
r.

o

Děkujeme vám 
za ��ou �olupráci 

a přejeme vám 
šťa�ný a ú�ěšný 

nový rok 2020.

Bezstarostnou jízdu rokem 2020

Více než 1 miliardu korun ročně investujeme do životního prostředí.
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Průvod skřítků 
OlBERNHAU - Až do neděle  
15. prosince se konají každý den 
od 13 do 18 hodin každoroční 
vánoční trhy na krásném místě 
v Olbernhau.

 V neděli 15. 12. v 17 hodin si 
nenechte ujít vánoční skřítkový 
lampionový průvod. Jedinečný 
v Krušných horách - ukázkové 
řemeslnické dílny v rytířském 
statku Rittergut. Program:  
13 – 18 hodin ukázka tradičních 
řemesel, 14 – 16 hodin kreativní 
dílna a vánoční kvíz, 16.30 ho-
din  - otevírá německý Ježíšek 
velký adventní kalendář. Auto-
bus do Olbernhau jezdí z ná-
draží v Litvínově. Všední dny: 
8:05 a dále každou druhou ho-
dinu. Poslední do Olbern- 
hau odjíždí v 16:35 hod.  Zpát-
ky do Litvínova autobus odjíž-
dí z autobusového nádraží Ol-
bernhau: 8:50, 10:50, 12:07, 
14:07, 15:17, 18:50  hod. I v Ně-
mecku můžete v autobuse platit 
korunami a platí v něm jízdenky  
DÚK.                                            (nov)
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Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)
tel.: 476 103 978

Zástupce šéfredaktorky:
Mgr. Vlasta Šoltysová,
(soltysova@homerlive.cz)

Sazba a technická příprava:
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vlastní distribuce.

Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

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

Páteřní trasy s  celodenním 
provozem: U5 Ústí nad Labem 
hl. n. – Bílina – páteřní trať s ce-
lodenním provozem a víkendo-
vým rozšířením do Mostu, U7 
Děčín hl. n. – Ústí nad Labem 
Střekov – páteřní trať s celoden-
ním provozem, U13 Most – Ža-
tec západ – páteřní trať s celo-
denním provozem.

Další trasy s provozem 
v okrajových částech dne:

U1 Most – Teplice – Ústí nad 
Labem hl. n. – Děčín hl. n. -  
3 vlakové spoje denně, U3 Litví-
nov – Teplice – 3 páry ranních 
vlaků denně, U16 / U1 – spo-

lečně s Českými drahami vlaky 
na trase Kadaň – Kadaň Pruné-
řov – Chomutov (vybrané spoje 
ráno a večer), U32 Ústí nad La-
bem Západ – Ústí nad Labem 
Střekov – Štětí a zpět – jeden ve-
černí a ranní spoj.

Provoz se pro cestující bude 
řídit tarifními podmínkami Do-
pravy Ústeckého kraje. To zna-
mená, že cestující budou cesto-
vat v rámci Ústeckého kraje na 
stejné jízdní doklady, na které 
cestují například v meziměst-
ských autobusech, ve vlacích ji-
ných dopravců nebo ve větších 
městech MHD. S těmito dokla-

dy lze také mezi jednotlivými 
dopravci v rámci platnosti těch-
to dokladů také přestupovat. 

Ve všech soupravách nabíd-
ne RegioJet bezplatné připojení 
k Wi-Fi, přepravu jízdních kol 
a kočárků. Soupravy budou vy-
baveny nástupní plošinou pro 
nástup cestujících na vozíčku. 

Od platnosti jízdního řádu pro 
období 2021/2022 (od prosince 
2021) zahájí RegioJet v Ústec-
kém kraji provoz se zcela nový-
mi nízkopodlažními jednotka-
mi PESA Elf.eu.

Veškeré informace  jsou do-
stupné na www.regiojet.cz. 

(nov)

RegioJet zahájí 15. prosince  
provoz na tratích v Ústeckém kraji
ÚSTECKÝ KRAJ - Na třech páteřních linkách a několika dalších tra-
tích se od 15. prosince 2019 rozjedou zeleno-žluté vlaky dopravce 
RegioJet. Jeho spoje v objednávce Ústeckého kraje zajistí dopravu 
na následujících tratích:

V soutěži Inovační firma Ús-
teckého kraje se oceňují inovace 
výrobků, služeb nebo technolo-
gií zrealizované v regionu za po-
slední tři roky. Odborná porota 
se zástupci CzechInvest, ICUK, 
Ústeckého kraje a UJEP vybíra-
la ty nejlepší inovace z  celkem 
dvou desítek přihlášených firem 
ve dvou kategoriích – zavedené 
malé a střední podniky a začí-
nající firmy do tří let. „Vyhláše-
ní soutěže  vnímáme jako příleži-
tost ukázat ty nejzajímavější fir-
my a inovace v regionu. Chceme 
je podpořit v  jejich úsilí a moti-
vovat k inovacím i ostatní,“ uve-
dl první náměstek hejtmana Ús-
teckého kraje Martin Klika.

V  kategorii zavedených ma-
lých a středních podniků zví-
tězil výrobce elektrovozidel 
a plošin pro průmyslové pro-
vozy TPC Industry Czech Re-
public z Vrbičan u Litoměřic za 
kompletní vývoj a výrobu ko-
munálního elektrického vozi-
dla City 2. Druhé místo převzal 
teplický výrobce kancelářských 
a papírových produktů Hit Of-

fice za vývoj biologicky odbou-
ratelných kelímků, tácků, misek 
a talířů z celulózových materiá-
lů a cenu za třetí místo si odnes-
la ústecká firma Infinity Energy 
za klientskou aplikaci pro sto-
matology iKlient.

„U vítězné firmy porota oce-
nila zejména nesnadný dvouletý 
proces vývoje a výroby elektrické-
ho vozidla pro komunální služ-
by, který byl korunován získá-
ním oprávnění pro provoz v cen-
trech měst a pěších zónách. Tím 
se TPC Industry stalo jedním ze 
tří výrobců v  celé Evropě a ex-
celentním zástupcem elektromo-
bility v  našem kraji,“ vysvětluje 
verdikt poroty ředitel Inovační-
ho centra Ústeckého kraje Mar-
tin Mata.

Mezi začínajícími firmami do 
tří let od vzniku si hlavní cenu 
odnesl tiský výrobce lezeckých 
chytů VirginGrip.  Druhé místo 
v  kategorii začínajících převzal 
gymnaziální student z  Krupky 
Michal Doubek a jeho aplika-
ce pro fotografy Contributr.io, 
která s pomocí umělé inteligen-

ce dokáže popisovat a kategori-
zovat fotografie a sama je ode-
sílat do vybraných fotobank. Na 
třetím místě skončila firma Ma-
mavis Healing Care za kontinu-
ální vývoj zábalového pásu (ino-
vovaného Priesnitzova zába-
lu) a jeho rozšíření ve víceúče-
lový krycí prostředek s  dalšími 
možnostmi léčebného uplatně-
ní. Firmy v obou kategoriích si 
odnesly za první místo 50  000, 

za druhé 30 000 a za třetí 20 000 
korun, skleněné pamětní plake-
ty a možnost užívat značku Ino-
vační firma Ústeckého kraje pro 
rok 2019.

Zvláštní ocenění Inovačního 
centra Ústeckého kraje získa-
la firma Vím o všem, která letos 
absolvovala podnikatelský in-
kubátor ICUK a vyvinula vlast-
ní aplikaci pro správu a řízení 
staveb a stavebních firem. (nov)

V E S E L É
V Á N O C E
A  Š Ť A S T N Ý
N O V Ý  
R O K  

2 0 2 0

Všechno nejlepší 
v novém roce.

Kraj se může chlubit inovativními firmami
ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj spolu s Inovačním centrem Ústeckého 
kraje vyhlásily nejinovativnější firmy regionu za rok 2019. 

Druhé místo  v  kategorii začínajících převzal gymnaziální student 
z Krupky Michal Doubek a jeho aplikace pro fotografy Contributr.io
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Na další extraligu až 
po přestávce

Další domácí utkání naší 
nejvyšší soutěže sehrají ho-
kejisté HC Verva Litvínov 
až po reprezentační přestáv-
ce, a to ve středu 18. prosin-
ce. Jejich soupeřem na le-
dě Zimního stadionu Ivana 
Hlinky bude Kometa Brno. 
Zápas začíná v 17.30 hodin.

Na házenou v Mostě 
zase v sobotu

Tým házenkářek DHK Ba-
ník Most, populární Čer-
ní andělé, se opět předsta-
ví na domácí palubovce, a to 
v sobotu 14. prosince. Jejich 
soupeřem ve sportovní hale 
v Mostě bude od 18.00 hodin 
celek Dunajská Streda.    

Mostečtí Lvi míří  
do Nové Paky

Po středečním domácí du-
elu s  Dvorem Králové mí-
ří v sobotu 14. prosince dru-
holigový tým Mostečtí Lvi za 
svým soupeřem. Představí se 
na ledě v  Nové Pace. Zápas 
zde začne v 17.00 hodin. 

Myšák nominován 
na přípravný kemp
Litvínovský útočník Jan 

Myšák si vysloužil nomina-
ci na kemp reprezentace do 
dvaceti let. Mladý útočník 
tak s 38 dalšími hokejisty za-
bojuje o účast na domácím 
mistrovství světa, které se 
koná na přelomu roku.  

Prodej vánočních 
poukazů na EHF Cup

Od  začátku prosince je 
možné v recepci sportov-
ní haly v Mostě zakoupit za 
300 korun Vánoční poukaz 
na všechna 3 utkání skupi-
nové fáze poháru EHF Cup 
v  házené žen, kde se před-
staví i tým DHK Baník Most. 
Na jednotlivá utkání pak bu-
de vstup 150 korun.

Stříbro a bronz 
z Mladé Boleslavi
Krasobruslařky HC Lit-

vínov bojovaly na závodech 
v Mladé Boleslavi,   kde se 
jim dařilo. V kategorii žač-
ky si stříbro odvezla Vikto-
rie Hüblová a potvrdila tím 
svou výbornou letošní for-
mu a připravenost. Bron-
zovou medaili získala   So-
fia Nella Vatrtová v kategorii 
žačky nejmladší, které se jíz-
da moc povedla.

V pátek derby 
domácího klubu

Basketbalisté Baníku Most 
B nastoupí v  pátek 13. pro-
since v  mostecké sportov-
ní hale k  dalšímu domácí-
mu mistrovskému utkání Se-
veročeské ligy mužů. Jejich 
soupeřem bude BK Baník 
Most A. Derby domácího 
Baníku začíná v 19.45 hodin. 

(jak)

PF 2o2o
Klidné a spokojené Vánoce, úspěšný vstup do 

nového roku, mnoho adrenalinových zážitků 
a vždy bezpečný návrat domů přeje tým  

společnosti AUTODROM MOST
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MOST - Když první, tak i po-
slední listopadová sobota byla 
soutěžním dnem pro 67 zá-
vodníků, kteří se v Jindřichově 
Hradci zúčastnili 5. otevřené-
ho Mistrovství ČR v klasickém 
(RAW) benčpresu mužů a žen. 
Litvínov zde zastupovali Lukáš 
Rosenkranz a Miroslav Buber-
le, kteří startovali v kategorii 
do 93 kg. 

Jako první na činku nastou-
pil Lukáš, který se po zdravot-
ní pauze zase vrátil na soutěžní 
prkna. Lukáš prvním pokusem 
bez potíží zvládl 122,5 kg a tak 
si na druhý pokus nechal na-
ložit 127,5 kg. Tuto hmotnost 
však již nezvládl jak na druhý, 
tak ani na třetí pokus. Za vý-
kon 122,5 kg Lukáš nakonec 
obsadil 11. místo.

Hned po Lukášo-
vi na činku nastou-
pil Míra, který si na 
úvodní pokus na-
hlásil hodnotu no-
vého osobního re-
kordu 140 kg, kte-
ré úspěšně zvedl. Na 
další pokus si Míra 
tedy nechal naložit  
145 kg a ještě svůj 
osobní rekord vylep-
šit o 5 kg. Stejně ja-
ko Lukáš však dru-
hý ani třetí pokus 
na 145 kg nezvládl 
a v silné konkuren-
ci Míra jediným zá-
pisem 140 kg obsa-
dil 10. místo. 

 Lukáš Rosenkranz děkuje 
sponzorům: Sbor dobrovolných 

hasičů Černice , město Horní Ji-
řetín, Sanace po, Wed Wood, JV 
Press.                                     (nov)

SKST Litvínov na MČR mužů 
a žen v klasickém benčpresu 

Zleva Lukáš Rosenkranz, Miroslav 
Rosenkranz. Foto: Petra Steinerová

Domácí si velmi rychle 
v úvodu utkání vypracovali až 
čtyřbrankový náskok, který Slá-
vistky ale dokázaly ještě dotáh-
nout, ovšem ani jednou v zápa-
se nedokázaly vyrovnat, nebo se 
dostat do vedení. Když domá-
cí pětibrankovou šňůrou nece-
lých deset minut před koncem 
první půle odskočili už o sedm 
branek, Slavia už jen korigova-
la na pětibrankový poločaso-
vý rozdíl. Ve druhé půli byl ob-
raz hry podobný, Mostečanky si 
udržovaly náskok a nedopusti-
ly, aby se soupeřky dotáhly, pře-
devším díky vynikajícím vý-
konům brankářky Dominiky 
Müllnerové. Tři minuty před 
koncem už Černí andělé ved-
li o deset branek, ale v závěru 
zvolnili, takže Slavia ještě zvlád-
la zkorigovat stav na rozdíl sed-
mi branek. 

„Bylo to skvělé, měli jsme vel-
ký respekt ke Slavii, poslední do-
bou hrála velmi dobře, rychle, dy-
namicky. Mají střelkyně na všech 
spojkách, k zápasu jsme proto při-
stupovali s velkým respektem, ale 
také velmi koncentrovaní a s vů-
lí vyhrát, tak abychom podzimní 
část ligy dokončili v relativní po-
hodě. I když nás dvě utkání ješ-
tě čekají, toto utkání bych řadil 
k těm top zápasům podzimní čás-
ti sezony. Hráčky cítí důležitost 
utkání, jsme stoprocentně kon-
centrovaní a jdeme do něj s vůlí 
zvítězit, s jejich dnešním výkonem 
jsem spokojený,“ řekl po utkání 
domácí trenér Jiří Tancoš.  

DHK Baník Most – DHC Sla-
via Praha 32:25 (15:10). Branky 
Mostu:  3. Zachová, 4. Mikulčík, 
7. Kostelná, 8. Šustková, 9. Bo-
rovská, 11. Borovská, 18. Stříš-
ková, 20. Stříšková, 21. Jungo-

vá, 22. Šustková, 23. Eksteinová, 
23. V. Dvořáková, 24. V. Dvořá-
ková, 25. Zachová, 28. Kostelná, 
32. Zachová, 32. Zachová, 33. 
Šustková, 34. Zachová, 35. Šust-

ková, 39. Mikulášková, 40. Za-
chová, 40. Maňáková, 44. Maňá-
ková, 45. Zachová, 50. V. Dvořá-
ková, 51. Eksteinová, 52. Ekstei-
nová, 53. Zachová, 55. Jungová, 

56. Kostelná, 57. Šustková. Roz-
hodčí: Milan Hájek, Michal Ne-
zbeda. Sedmimetrové hody: 5/5-
5/3. Vyloučení: 4/4. Diváků 835. 

(jak)  

Černí andělé vyprovodili Slavii,  
připsali si jasné vítězství

MOST – V mostecké sportovní hale se hrál šlágr kola MOL ligy há-
zenkářek. Ten  nakonec dopadl jednoznačně pro domácí Černé an-
děly. Diváci měli šanci vidět pohledný zápas plný rychlých akcí, ale 
také spousty nepřesností a velmi dobrých výkonů brankářek. 

Výsledky USK Praha – ČP 
žačky nejmladší: 6. místo Eva 
Blahoutová. Žačky mladší:  

9. místo Sophie Ellen Kučabo-
vá. Výsledky Chomutov – OBO 
přípravka: 2. místo Michelle 

Eve Kučabová. Žačky mlad-
ší: 1. místo Zuzana Manicová, 
4. místo Darina Koutná. Žač-
ky nejmladší: 5. místo Vikto-
rie Wachtelová, 6. místo Sophie 
Mego. Žačky: 2. místo Nata-
lie Hubková, 3. místo Štěpánka 
Maříková, 11. místo Domini-
ka Loucká, 13. místo Alexandra 
Vitmayerová.                       (jak)

Mostecké krasobruslařky mají další medaile
CHOMUTOV, PRAHA – Závodníci krasobruslařského oddílu z Mostu 
o víkendu závodili v Chomutově a v Praze. Chomutov byl ve zna-
mení OBO a mostecké závodnice se na stupně pro vítěze postavily 
hned čtyřikrát. Praha byla ve znamení nejvyššího závodu v rámci ČR 
a obě závodnice z Mostu se umístily na krásných příčkách, a to vždy 
do desátého místa. 

LITVÍNOV – Jágrův tým Rytíři Kladno byl dalším soupeřem HC Verva 
Litvínov v domácím utkání. Zápas 26. kola Tipsport extraligy pro sebe 
chemici rozhodli až v poslední třetině, kdy čtyřmi rychle po sobě jdou-
cími góly nejdříve vyhnali gólmana Godlu z branky a pak si připsali 
zisk tří bodů. Léčba týmu Kýhosem začala zabírat. 

„První třetina od nás byla perfektní: šly nám nohy, plnili jsme věci, co 
jsme měli a dostali jsme soupeře pod tlak. Akorát jsme nevyužili vyložené 
šance. Do druhé třetiny jsme vstoupili špatně, chybovali jsme a ztráceli 
puky ve středním pásmu, což vyrovnalo hru. Do třetí třetiny jsme vstou-

pili jako do té první, kdy se nám 
podařilo dostat soupeře pod tlak, 
proměnit vyložené šance a vyhrát 
zápas,“ řekl po utkání na tisko-
vé konferenci asistent trenéra do-
mácích Jindřich Kotrla. 

HC Verva Litvínov – Rytíři 
Kladno 4:1 (0:0, 0:0, 4:1). Branky 
a nahrávky: 47. Jarůšek (Jánošík, 
Kašpar), 49. Petružálek (L. Dou-
dera, F. Lukeš), 49. Jarůšek (Ma-
hbod, M. Hanzl), 51. Myšák (T. 
Pavelka) - 59. O‘Donnell (Austin, 
Nash).  Rozhodčí:  Šír, Úlehla – 
Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4. 
Využití: 1:1. Diváci 6  011 – vy-
prodáno. Sestava HC Verva Lit-
vínov: Janus (Zajíček) – Jánošík, 
L. Doudera, Kudla, T. Pavelka, J. 
Říha, Kubát, Baránek – Petružá-
lek, V. Hübl, F. Lukeš – Mahbod, 
M. Hanzl, Jarůšek – Myšák, J. Mi-
kúš, Kašpar – Válek, Helt, Trávní-
ček.                                              (jak)

Litvínov doma opět vyhrál,  
tentokrát to odneslo Kladno

CHRISTMAS CUP 2019
MOST - 24. ročník turnaje 
„CHRISTMAS CUP“ tradičně 
uspořádalo mostecké Kung-
-fu centrum ve spolupráci 
s SK Leon. Do Mostu se sje-
lo z ČR a Německa celkem  
180 zápasníků z 18 sportov-
ních oddílů.

Sportovci proti sobě na-
stoupili v disciplínách K1, 
Fullcontact, Kicklight, Li-
ghtcontact, Point fighting 
a stužkovaná. „Podařilo se 
nám nasadit hodně závodní-
ků, ty ostřílené, ale i napros-
té nováčky. Velmi všem pře-
ji získané poháry, medaile 
i zkušenosti. Myslím si, že se 
nám letos CHRISTMAS CUP 
velmi vydařil, jak sportovně, 
tak i z pohledu organizátora. 
Všem zúčastněným bych touto cestou rád poděkoval a popřál mno-
ho dalších úspěchů,“ uvedl pořadatel turnaje Petr Václavík. SK Leon 
Most vybojoval 12x zlato, 12x stříbro a 19x bronz a umístil se na 
prvním místě v počtu získaných medailí.                                       (nov)

Lukáš  
Bubeníček
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MOST – Světlo v kahanu bude město Most chránit další rok. Primá-
torovi Janu Paparegovi ho předala ochránkyně horníků svatá Bar-
bora. Hornické město Most má tak o svou bezpečnost na dvanáct 
následujících měsíců postaráno. 

Horníci pochodovali za doprovodu hornické kapely a se zpěvem 
hornické hymny centrem města až k symbolické věži, kde byla po-
dle legendy svatá Barbora vězněna. Osvobozenou svatou mučednici 
pak horníci dovedli k prvnímu muži města, Janu Paparegovi,  na pó-
dium Vánočních trhů, kde mu kahan se světlem předala. Svatá Bar-
bora takto o bezpečí hornického města pečuje od roku 1996. Předá-
ní světla je jednou z nejstarších tradic novodobé historie hornické-
ho města Most.                                                                                 (ink)

Patronka horníků svatá Barbora přinesla světlo
Další rok bude chránit město Most

KDo je svatá BarBora?
POPRaVENa VlaStNÍM OtcEM

Podle legendy byla dcerou krále v maloasijské Nikodé-
mii. K otcově nevoli se stala křesťankou, za což byla uvr-
žena do věže. Podařilo se jí však utéct a skrýt se v ne-
daleké skále, která se před ní rozestoupila a poskytla 
jí útočiště. Proto je svatá Barbora patronkou horníků 
a ochránkyní věží. Její osud však skončil tragicky. Po zra-
dě byla souzena a nakonec rukou vlastního otce popra-
vena. Do krále ale krátce poté, co trest vykonal, uhodil 
blesk a na místě jej zabil. Proto se ke svaté Barboře hlá-
sí také dělostřelci.  

PatRONKa RiziKOVÝch POVOlÁNÍ a dĚtÍ
Svatá Barbora je uctívána jako ochránkyně proti smrti 
bleskem, požáry a vůbec před rizikem náhlé či násilné 
smrti. Je proto patronka havířů, dělostřelců, pyrotechni-
ků, architektů, matematiků a dalších rizikových povolá-
ní, a rovněž dětí. 

Svatá Barbora náleží do sboru čtrnácti svatých pomoc-
níků, kteří byli voláni zvláště v těžkých chvílích, napří-
klad při morových epidemiích. Jejich společná památ-
ka se slaví  4. prosince. O svaté Barboře se dochovaly 
pouze kusé zprávy, přesto ji  katolická církev  řadí me-
zi světce a mučedníky. Je  zařazena mezi tzv. Quattuor 
Virgines Capitales (čtyři panny hlavní, vynikající), kam 
kromě ní patří ještě sv. Dorota, sv. Kateřina Alexandrij-
ská a sv. Markéta Antiochijská. Bývají často zobrazová-
ny společně. Mezi známé ctitele svaté Barbory patřil pa-
pež sv. Řehoř I. Veliký či sv. Stanislav Kostka.

Průvod svaté Barbory samozřejmě doprovázeli 
permoníci. Permoník je démon obývající a střežící doly.
Když horník permoníka potká, má jej pozdravit 
hlasitým a okamžitým „Zdař Bůh“.

Bánští záchranáři vyprošťují uvězněnou Barboru z věže.

Událost si přišly užít stovky Mostečanů. Most se loučí s Barborou a doufá, že přijde i napřesrok.

Kouzelné světlo chrání město Most už od roku 1996. Kahan vždy přebírá první muž města, 
který si pro tuto slavnostní událost bere jednu z městských insignií, primátorský řetěz.

Světlo je v rukou primátora. Od této chvíle je město pod 
ochranou.


