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Cestující, připravte se na výluky tramvají
MOST – Nový informační systém začal v těchto dnech budovat Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. Součástí je i nový stánek předprodeje pro cestující MHD. Instalace nového info systému bude
znamenat pro cestující i změny a omezení v dopravě.
Cestující v městské hromadné dopravě mohou
od začátku října využívat pro vyřízení svých požadavků nový předprodej Dopravního podniku

měst Mostu a Litvínova před mosteckým vlakovým nádražím Českých drah. Přestěhováním
předprodeje opustil dopravní podnik dosavadní

prostory v nádražní hale. „V nádražní hale jsme
skončili provoz předprodeje ve středu 30. září
v 17,30 hodin, v novém objektu jsme zahájili činnost hned následující den v 5.30 hodin,“ informoval člen představenstva Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova Karel Beneš.
(Pokračování na straně 2)

Most u nemocnice se
 Nové zákaznické centrum Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova se přestěhovalo z haly před budovu vlakového nádraží.

znovu zavře
Částečně opravený a před pár měsíci znovu uvedený do provozu most
k nemocnici se opět uzavře. Čeká ho
rekonstrukce.

str. 2

Jaroslav Sochor: Chtěl
bych v ZUŠce učit seniory
Jaroslav Sochor vede litvínovskou
ZUŠ už čtvrt století, do budoucna má
další plány.

str. 8

Umělecká škola vybírá
luxusní piano
Děti z litvínovské základní umělecké
školy si brzy zahrají na nové piano.
Stát bude jako luxusní auto.
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Běženci do Janova? Podle
poslanců možná realita
LITVÍNOV – O nebezpečí islámu a přistěhovalecké
krizi debatovali s obyvateli Litvínova v aule Scholy Humanitas poslanci za Úsvit národní koalice a
členové Bloku proti islámu. Mimo jiné zaznělo, že
by se měli občané Litvínova obávat možného nastěhování běženců do prázdných bytů v Janově.
Zaplněná aula Scholy Humanitas svědčí o zájmu obyvatel Litvínova o informace o islámu a přistěhovalecké krizi. Poslanci za Úsvit národní koalice upozornili především na to, že hranice České
republiky nejsou dostatečně chráněné. „Navrhujeme konkrétní opatření a také změnu v rozpočtu na
obranu státu. Říkáme, co se má dělat a kolik to bude
stát. Zatím se ale vláda dál úspěšně tváří, že vlastně
o nic nejde a nic moc se neděje. V médiích se uvádí,

O islámu diskutovali poslanci za
Úsvit národní koalice a členové
Bloku proti islámu.

že za víkend policie chytila pouze pět nelegálních
uprchlíků. My, kteří žijeme v pohraničí, ale víme,
že to tak není. Přes naše hranice proudí do Německa každý den desítky běženců. Co s nimi bude, až
Německo zavře hranice? Dokážeme uhlídat ty své,
když v současné době je na třicet kilometrů hranic
pouze jediná hlídka Policie ČR. Ta má navíc vypomáhat při ostraze uprchlického tábora na Lounsku.
Místo, aby hlídala hranice, bude jezdit během služby do čtyřicet kilometrů vzdáleného tábora. To považuji za naprostý nesmysl. V Olbernhau, hned za
hranicemi, je uprchlický tábor se 150 běženci. Další
vznikají všude těsně za hranicemi v místech, kde
bývaly celnice.
(Pokračování na straně 6)

Milí čtenáři
Realita uprchlické krizee dorazila na Mostecko. Nedávno
no
se ministr Chovanec při náávštěvě Litvínova dušoval, že
z problematického severu
u
Čech se ještě problematičtější kus země nestane. Jinými slovy, že sever
Čech (který má podle
ministra svých problémů už tak dost) nebude
azylovým řešením pro
uprchlíky. Všechno ale
zřejmě bude jinak. Obavy lidí, že poloprázdný Janov se zaplní uprchlíky, se
podle poslance Davida Kádnera mohou brzy naplnit.
Jaká je situace a jaké řešení poslanec navrhuje, zjistíte v článku na téže straně. „Protivysedávací vyhláška“, kterou kvůli nepřizpůsobivým občanům
zavedl Most, sklízí kladné ohlasy. Nešťastní obyvatelé obtěžovaní hlukem a nepořádkem kvitují vyhlášku s povděkem. Zda se zamlouvá i partám hlučných
Romů vysedávajících a popíjejících venku do noci
na sedacích soupravách, křeslech, židlích, zídkách
a podobně, to zatím nesdělili. Dopravní podnik se
chystá na „malou“ revoluci v hromadné dopravě.
Bohužel, každý pokrok vyžaduje oběti. Ty, které souvisí s MHD budou spočívat v omezení dopravy pro
pasažéry. Co a proč se chystá, zjistíte pod titulkem
„Cestující, připravte se na výluky tramvají“. Sháníte
práci? Pak vám možná „kápne do noty“ počin firmy
Nexen, která začala nedaleko Žatce stavět novou továrnu. Co se v ní bude vyrábět, kdy se zahájí provoz
a kolik bude firma potřebovat zaměstnanců, čtěte
v článku „Společnost Nexen Tire oficiálně zahájila výstavbu továrny“. Už jste absolvovali výlet na dno vypuštěné flájské přehrady? Pokud ne, sice jste o hodně
přišli, ale přesto nemusíte zoufat. Za prvé - přehrada
se hned tak nenapustí. Za druhé – na poslední straně
přinášíme fotoujištění, že výlet „na dno“ stojí za to.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Cenu města Mostu
dostane chirurg
MOST - Cenu města Mostu za
rok 2015, kterou zastupitelé
schválili lékaři chirurgického
oddělení Nemocnice Most Františku Rybářovi za jeho dlouholetou a profesionálně odváděnou
práci v oblasti traumatologie,
předají zástupci města v den
státního svátku 28. října.
„U příležitosti státního svátku
vzniku samostatného československého státu 28. října bude v divadle uspořádán koncert Anny K.,
na kterém bude také slavnostně
předána Cena města Mostu. Vstupenky jsou k dostání v divadle,“
informovala náměstkyně primátora Markéta Stará. Letos přišlo
na magistrát celkem patnáct

kandidátů na Cenu města Mostu pro rok 2015. Komise školská
a kulturní nakonec doporučila tři
kandidáty, zakladatelku sdružení
Diahelp Most Pavlu Urbanovou
za její aktivity vůči nemocným
dětem, trenéra rychlostního plavání Petra Podhorného a dětský
sbor Permoníček za dlouholetou
činnost a reprezentaci. Z poslaneckých klubů dorazil návrh jediný, z hnutí ANO 2011,
který navrhoval dva kandidáty,
Permoníček a akademického
malíře Vladimíra Hadomského.
Nakonec ale Rada města Mostu
neschválila žádný z návrhů a doporučila udělit cenu lékaři chirurgie.
(sol)

napsali jste nám...
Vážená redakce,
chtěl bych se touto cestou
dotázat paní doktorky - senátorky Dernerové, jaký je vlastně
její postoj k těžebním limitům
uhlí. Na Parlamentních listech
se paní doktorka Dernerová
zásadně vymezuje proti prolomení těžebních limitů. Jako
zastupitelka města Mostu za

sdružení Severočeši Most je ale
podepsaná pod koaliční dohodou, která naopak s prolomením těžebních limitů souhlasí.
Je prosím možné od paní doktorky – senátorky Dernerové
zjistit, který z jejích postojů si
máme vybrat?
S pozdravem
L. Mulač

Most u nemocnice se brzy znova
zavře, čeká ho další oprava
MOST – Částečně opravený a před pár měsíci znovu uvedený do provozu most k nemocnici v ulici J. E. Purkyně bude znovu uzavřen a
rekonstruován. Nová městská vláda chce totiž co nejdříve dát most
kompletně do pořádku a kromě toho vyřešit u nemocnice problém
s parkováním.
Na okamžitém spuštění stavební přípravy a realizace rekonstrukce mostu k nemocnici v ulici J. E. Purkyně se
shodla nová mostecká vláda.
Rekonstrukce mostu patří mezi
devět priorit, které si nová koalice v rámci čerstvé koaliční
smlouvy stanovila splnit během
zbývajícího tříletého volebního
období. „Je to jeden z prvotních
bodů, který jsme prosadili. Spustit opravu mostu do nemocnice.
Tato akce se totiž pozastavila,
protože hnutí ANO chtělo dopracovat studii na parkovací dům.
To by ale nejen navýšilo nákladnost celé akce o padesát nebo
i více milionů korun, navíc by to

o rok celou věc protáhlo. Chceme, aby oprava byla okamžitě
spuštěna,“ uvedl mostecký radní
a předseda poslaneckého klubu
ODS Tomáš Kubal. V současné
době má město hotovou diagnostiku mostu a chce co nejdříve vyhlásit zakázku na zpracování projektové dokumentace,
na niž jsou alokované finanční
prostředky. „To se již mělo schválit a projekt se měl zadat. Záležitost jsme ale pozastavili, protože
bývalý koaliční partner, hnutí
ANO, požadoval dopracovat studii na parkovací dům,“ potvrdil
primátor Jan Paparega.
Než ale město zadá projektovou dokumentaci, bude potře-

ba zvolit vhodnou variantu pro
opravu mostu. První, nejlevnější
varianta představuje částečnou
rekonstrukci stávajícího mostu,
a to opravu druhého mostního
pilíře. „Tato varianta je nejméně
nákladná, a to v řádu necelých
sedmi milionů korun. Nic vlastně
ale neřeší. Degradace mostu by
nadále pokračovala, protože životnost mostu by byla částečnou
rekonstrukcí jen na velmi krátkou
dobu,“ komentoval jednu z možností řešení, z nichž bude město
volit, primátor Paparega. Druhá
varianta představuje kompletní
rekonstrukci mostu s tím, že zůstane zachována stávající mostní
konstrukce. Životnost mostu by
v tomto případě byla 40 let. Náklady se pohybují ve výši 29,2
milionu korun. Třetí možnost
představuje finančně nejnáročnější variantu, a to vybudování
zcela nového mostu s novou

Do pořadníku za
„všimné“?
MOST - O osud domů s pečovatelskou službou v bloku 522,
523 a 566 se na zastupitelstvu
zajímal Adolf Sigmund (KSČM).
Co s domy bude po zániku Mostecké bytové? Budou se do něj
obyvatelé i nadále umisťovat
podle pořadníku?
„Jedná se o domy v majetku
Mostecké bytové, která je pronajímá Městské správě sociálních
služeb Most, která vede pořadníky a umisťuje sem žádosti
občanů. Lidé mají ale obavy
o to, co s tímto domem bude dál.
Mostecká bytová je v likvidaci,
což by mělo být do roku 2017
vyřešeno,“ ptal se komunista.
Ten mimo jiné také upozornil na spekulace s pořadníky.
„Když lidé dnes požádají o pořadník a dostanou jej, pokládají

nějaké ‚všimné‘. To se pohybuje
většinou v rozmezí 15 – 20 tisíc
korun, podle velikosti bytu. Lidé
chtějí vědět, co bude s tímto objektem, pod koho bude spadat,
zda tu pořadníky stále budou
či jestli to někdo koupí?“ dodal
Adolf Sigmund. Na jeho dotaz
reagoval primátor Jan Paparega, který byl informací o handlech s pořadníky zaskočen.
„Chtěl bych znát jména osob,
které sdělovaly, že se s těmito
místy obchoduje, popřípadě, kdo
jim toto řekl, “ požadoval první
muž města. „To je skutečnost,
pane primátore. Já vám můžu
přinést i stvrzenku,“ argumentoval Adolf Sigmund. Primátor
nicméně slíbil odpovědět na
dotaz písemnou formou v zákonné lhůtě.
(sol)

Co dál s mostem u nemocnice? Rozhodne se ze tří možností.

mostní konstrukcí. Náklady se
předpokládají ve výši 33,4 milionu korun. Most by měl životnost osmdesát let. „Druhá a třetí
varianta se od sebe finančně liší
jen málo co do objemu finančních
prostředků. Budeme nyní jednat
o tom, kterou z těchto variant
upřednostníme, abychom mohli
co nejrychleji zadat projekt,“ uvedl ještě Jan Paparega.

Parkovací dům u
nemocnice zřejmě
nevznikne
Mezi prioritní akce nové koaliční smlouvy patří i vyřešení
problému parkování v okolí
mostecké nemocnice. „Parkovací dům by byl náročný,
jednak co se týče majetkových
vztahů, protože by musel vyrůst na pozemcích pod mostem,
které nepatří městu. Složité
by to bylo i z hlediska financí.
Museli bychom sehnat nějakou
dotaci, navíc by následně město
zajišťovalo a staralo se o provoz
parkovacího domu,“ předeslal
primátor. Podle předpokladů
by na takový parkovací dům
bylo zapotřebí kolem 80 – 100
milionů korun. Parkoviště
u nemocnice ale současná radnice slibuje vyřešit do konce
volebního období, a to ve spolupráci s Krajskou zdravotní,
a.s. „Chystáme kolem této záležitosti společnou schůzku, na
niž bychom se měli dohodnout,
jak budeme postupovat. Předpokládám, že co se týče parkoviště
a případné studie počtu parkovacích míst, bude mít Krajská
zdravotní zpracovanou analýzu,
od níž se odrazíme,“ doplnil ještě primátor Paparega.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Cestující, připravte se na výluky tramvají
(Dokončení ze strany 1)
Současně s novým předprodejním stánkem se v Mostě zavádí nový informační systém.
„Dojde k výstavbě nové radiové
sítě, instalaci datového kabelu,
potřebného k obsluze nově instalovaných zastávkových panelů
a označníků a v neposlední řadě
i k vybudování nového dopravního dispečinku včetně záložního pracoviště,“ informoval dále
Karel Beneš. Informační systém
umožní jednak dopravnímu
podniku získávat informace
o provozu a pohybu vozidel
a zároveň je předávat cestujícím
na zastávkách. „Bude třeba vybudovat optickou páteřní síť (na
tramvajové lince č. 2 Nádraží
–Interspar), která umožní rychlý a spolehlivý přenos dat mezi

jednotlivými pracovišti a perifériemi. Informace o dopravě si
budou moci cestující přečíst na
jednom z dvaceti instalovaných
informačních panelů,“ vyjmenoval dále Karel Beneš. Na
tramvajových zastávkách by se
tak měly objevit nové označníky. Instalovány budou ale i na
autobusových zastávkách, které
jsou součástí přestupních uzlů,
a to u Centralu a u Prioru. Celkem 47 tramvají bude mimo
jiné vybaveno palubním počítačem s řízením radiové sítě a povelovým přijímačem pro nevidomé. Zavádění nového info
systému si ale vyžádá omezení
provozu. „Během realizace projektu Informační systém dojde
i k několika výlukám tramvajové
dopravy. Dopravní podnik při-

pravuje podrobnější informace,
které budou vycházet z přesného
harmonogramu prací od dodavatele a které dáme cestujícím

včas na vědomí,“ uvedl dále člen
představenstva. Informační systém by měl být dokončen do 31.
prosince letošního roku. (sol)

Zákaznické centrum v
Mostě je otevřeno od
pondělí do pátku od 5.30
do 17.30 hodin a v sobotu
od 6 do 11.30 hodin.

Letos končí platnost občanských
průkazů desítkám tisíc lidí
MOST – Stovkám Mostečanů propadne v letošním roce občanský
průkaz. Od posledních hromadných výměn, prováděných v roce
2005, totiž letos uplyne desetiletá lhůta.
V roce 2005 probíhala poslední hromadná výměna občanských průkazů. „Výměna
občanských průkazů se v roce
2005 týkala 18 113 lidí. Nebyli to
jen Mostečané, ale i lidé z přilehlých obcí. V letošním roce uplyne
lhůta platnosti těchto občanek.
Pokud si jejich držitelé nenechali
průkaz ještě vyměnit, neměli by

dlouho otálet. Blíží se konec roku
a předejdou tak frontám, které
by za pár týdnů mohly nastat,“
upozornila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Doporučená lhůta pro
podání žádosti o výměnu je třicet až šedesát dnů před koncem
platnosti občanského průkazu,
nejpozději pak 15 dnů po dni,

v němž došlo ke skončení jeho
platnosti.
Pokud si občané půjdou požádat o výměnu občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutné mít s sebou
stávající občanský průkaz,
případně jiný doklad totožnosti (rodný list, cestovní pas,
řidičský průkaz). Pro vyřízení
občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je nutné
mít s sebou ještě dvě fotografie.
Za vydání tohoto občanského

průkazu zaplatí občan správní poplatek ve výši 100 korun
a doba jeho platnosti je pouze
jeden měsíc. „Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za
průkaz obsahující neoprávněně
provedené zápisy zaplatí občané správní poplatek ve výši 100
Kč, stejně tak i v případě odblokování elektronické identifikace
občanského průkazu,“ doplnila
ještě tisková mluvčí.
(sol)

zpravodajství

9. říjen 2015

3

Lidé se mohou na
magistrátu nechat vyfotit
MOST – Magistrát města Mostu znovu rozšířil služby pro své obyvatele. Všichni, kdo si potřebují vyřídit nové osobní doklady, jako
například řidičský průkaz, občanský průkaz bez strojově čitelných
údajů či rychlopas a podobně, se mohou nechat vyfotit přímo na
magistrátu.
Fotografování na úřadě již
v minulosti fungovalo. „Tato
služba fungovala v minulosti,
a to již v objektu v ulici Pionýrů. Poté se ale úřad přestěhoval a tato služba byla zrušena.
Vzhledem k tomu, že se ale lidé
na ni ptali, rozhodli jsme se ji
znovu obnovit,“ vysvětlila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Fotografie
si mohou občané nechat pořídit
ve třetím patře (v kanceláři č.
306), tedy i v prostorách, kde si
vyřizují občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy
apod. „Tuto službu pro nás dělá

dokonce i tatáž soukromá společnost, která ji pro nás zajišťovala
i v ulici Pionýrů. Myslím, že je to
pro lidi příjemné, když všechno
kolem dokladů mohou vyřídit
na jednom místě a pod jednou
střechou a nemusí pobíhat po celém městě,“ uvedla dále tisková
mluvčí. Služba funguje na magistrátu v ulici Radniční teprve
pár dnů. „Lidé mají o tuto službu
velký zájem. Pořizujeme jim zde
fotografie jak na řidičské průkazy, průkazky, rychlopasy, tak
i občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů. Šest fotografií
zde přijde na částku 125 korun.

Nejvíce zákazníků k nám chodí v klasické úřední dny, v úterý
a ve čtvrtek je to minimum občanů.,“ sdělila Veronika Tašková
ze společnosti CTS Studio, a.s.
Službu přitom mohou lidé využít v úředních hodinách úřadu,
tedy mimo pátku každý všední
den. „Své záležitosti si mohou
na magistrátu vyřídit lidé kromě
pondělků a střed v době od 8 do
17 hodin také v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. A využít je
možné také elektronický objednávkový systém na internetových
stránkách města Mostu, který
umožní objednat se na některé
agendy předem nejen na určitý
den, ale také na konkrétní hodinu. Lidé se tak vyhnou frontám,
protože budou přednostně odbaveni v objednaném čase,“ dodává
Alena Sedláčková.
(sol)

Potřebujete fotograﬁi na řidičák? Na
magistrátu ve třetím patře vám ji vyhotoví.

Fotbal dostal peníze,
opozice nešetří kritikou
MOST - Fotbalová akademie Josefa Masopusta dostane od města
2,5 milionu korun. Na posledním zasedání zastupitelstva o tom rozhodli místní poslanci. Opoziční politici za ANO a KSČM ale finanční
podporu klubu zkritizovali a vyžádali si podrobný materiál o hospodaření klubu.
Existence fotbalového klubu
byla ohrožena kvůli zamítnutí dotace na provoz. Fotbalová
akademie Josefa Masopusta
žádala od města částku ve výši
dvou a půl milionu korun na
financování podzimní části
sezony až do konce roku. Financování mělo zajistit činnost dětských a mládežnických
družstev, pronájem zařízení,
energie, mzdové náklady trenérů, startovné, pomůcky, dopravu, turnaje, soustředění a další.
Prostředky nakonec fotbalová
akademie dostane. Dotaci podpořili mostečtí zastupitelé většinou hlasů. To se ale nelíbí

opozičnímu zastupiteli za SMM
Luboši Pitínovi, který kritizuje vedení města, že materiál
předložilo bez řádného předjednání s předsedy klubů. „Na
základě chybné zprávy a žádosti
ze strany Fotbalové akademie J.
Masopusta nebylo možné dotaci
schválit. Všichni zde o tom věděli a také, že jsme navrhovali
materiál předložit na příštím
jednání. Požádal jsem zástupce akademie, aby udělali kroky
k nápravě s tím, že materiál
poté předložíme zastupitelům
znovu ke schválení,“ zdůvodnil
zařazení bodu na program mimořádného zasedání zastupi-

Fotbalová akademie Josefa Masopusta
nakonec od města peníze dostane.

telstva radní za ČSSD Zdeněk
Brabec. Výhrady měl také Jan
Schiller (ANO), kterého zajímalo, co zásadního se změnilo
během krátké doby, že město
„otočilo“ ve věci schválení dotace pro fotbalovou akademii.
„Na radě města před časem padlo, že akademie J. Masopusta se
podporovat nebude, protože nedodala vyúčtování za podporu
v minulých letech. Říkalo se, že
tento subjekt je natolik krizový,
že pokud se sem peníze dají, tak
je nikdo nenajde. Takže nechápu, jak to, že jsme jako zastupitelé teď najednou odsouhlasili,
že akademii tedy podporovat
budeme, když nedoložila, jak
hospodaří s penězi…?“ nechápal
Jan Schiller. Primátor Jan Paparega ale namítl, že od klubu již
dorazila oficiální žádost o dotaci, na předepsaném tiskopise, s přílohami, které měly být
přiloženy. „Bylo uloženo dodat
aktuální stav závazku a aktuální výši měsíčních nákladů na
chod akademie. Situace byla
skutečně alarmující…“ připustil
primátor. Opoziční zastupitel
za ANO chtěl znát konkrétní
výši závazků. Přidala se k němu
i Hana Aulická Jírovcová za
KSČM: „Přidala bych se k panu
Schillerovi, abychom měli přehled všech závazků, ale i přehled
hospodaření této organizace.
Zdá se nám opravdu podivné, že
materiál byl připraven v takové
rychlosti,“ uvedla zastupitelka.
Primátor Jan Paparega slíbil
zastupitelům informace zajistit
písemně, v požadované lhůtě.
(sol)

Vyhláška sklidila pochvalu
MOST – Nová městská vyhláška, která mimo jiné zakazuje vysedávání na zídkách, palisádách, koších a jiných stavebních částech před
domy, platí necelé dva týdny, ale už sklízí mezi Mostečany velký
ohlas.
Vyhláška stanoví, že je povoleno vysedávat na veřejných prostranstvích pouze na lavičkách
a jiných zařízeních, která jsou
určena k sezení a k odpočinku.
Všude jinde to nové nařízení zakazuje. Z problematických lokalit navíc nechalo město lavičky
odinstalovat. Vyhláška se týká
jedenácti částí města, zejména
kontroverzní lokality v okolí
Stovky směrem k přednádraží,
centra města podél třídy Budovatelů až k Rozkvětu, kolem
Skupovky, oblasti u Kahanu,
ulice Javorová, Topolová, Lipová a další. Za prosazení novely
vyhlášky občané město chválí.
„Kdyby politici občas mluvili

s obyčejnými lidmi a důchodci
nad 70 let, tak jim velice poděkují
za odstranění laviček mezi domy
v kritických lokalitách. Protože
tito lidé se až teď po x letech vyspí
v klidu, aniž by je někdo v noci
budil vyřváváním, vykuřováním
marihuany a podobně. Lidé jsou
teď spokojení,“ sdělila Olga Bartková. Ta mimo jiné připustila, že
některým občanům se odstranění laviček nelíbí, protože nemají
při procházkách například kde
odpočívat. „Některým lidem se to
nelíbí, ale lavičky jsou umístěné
hned přes silnici v parku a nikoliv mezi domy. Chápu to, že starší
lidé, pokud budou mít nevolnost,
nemají si kde sednout. Pokud

mají zdravotní problémy, mohou se poradit se svým lékařem
a ten jim může předepsat například zdravotnické pomůcky, jako
jsou chodítka, vozítka apod. Pro
většinu pracujícího lidu a starší
občany byla však tato vyhláška
přínosem. Děkujeme za ni a také
i za odstranění laviček,“ řekla
Mostečanka.
Spokojení jsou ale i další lidé
z okolí stovek: „Už to bylo zapotřebí a to mluvím za všechny slušné lidi, co chtějí za svoje peníze jen
v klidu bydlet. Kdo tady nebydlí,
tak si neumí představit, jak se tady
žije. Představte si váš dům a před
ním sedací soupravy, židle, křesla
a na nich cikány. Každý den až do
noci hluk, špína a smrad,“ řekl jeden s obyvatel a dodal: „Kdyby to
ti politici neschválili, tak jsme byli
připravení je sem na jeden večer
pozvat.“
(sol)
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Výstavba víceúčelového hřiště v ulici Tylova v Litvínově
V současné době se blíží ukončení realizace projektu „Výstavba víceúčelového hřiště v ulici Tylova v Litvínově“. V rámci akce došlo k rekonstrukci komunikací včetně obrubníků a veřejného osvětlení. V lokalitě došlo k revitalizaci zeleně a k osazení nových
herních prvků a parkového mobiliáře. Areál hřiště je věkově rozdělen do několika zón.
Pro nejmenší děti byla zřízena např. trampolína, pískoviště a houpačky. Pro starší děti
školního věku až po teenagery byl vybudován areál s několika typy houpaček, herní
sestava hrad s tobogánem a lanovkou, jednostranné hřiště s košem a brankou, lezecké stěny, lanová pyramida. Na své si přijdou mladiství, dospělí i senioři, kteří mohou
využít nově instalované cvičící stroje nebo workoutová cvičící soustava určená pro
cviky vlastní vahou těla. Hřiště jsou dále doplněna o stůl na stolní tenis a petanquové
hřiště. Nyní probíhá dokončování terénních úprav, revize prvků apod.
Práce na stavbě by měly být ukončeny do konce září 2015.
Na projekt byla uzavřena Smlouva č. CZ.1.09/1.2.00/88.01359 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,
kterou byla na projekt alokována částka ve výši cca 7,3 mil. Kč, podíl města by měl
činit 15% celkových uznatelných nákladů tj. cca 1,3 mil. Kč.
Žádost o dotaci byla podána v rámci 69. výzvy do Regionálního operačního programu II Severozápad, prioritní osa 9.1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory
9.1.2 podpora revitalizace a regenerace středních a malých města.
www.europa.cz
www.nuts2severozapad.cz
Další podrobnosti projektu naleznete na www.mulitvinov.cz/projekty-mesta/

Společnost Nexen Tire oﬁciálně
zahájila výstavbu továrny
ÚSTECKÝ KRAJ - Zástupci jihokorejské společnosti Nexen Tire spolu
s premiérem Bohuslavem Sobotkou a dalšími vrcholnými představiteli České republiky a Ústeckého kraje slavnostně zahájili výstavbu
moderního závodu na výrobu pneumatik v průmyslové zóně Triangle. Výroba bude zahájena na jaře 2018, továrna zaměstná až 1500
lidí.
„Tento moment je pro nás
velice důležitý a přelomový,
neboť jsme velice stáli o to, aby
naše první evropská továrna
vyrostla právě zde, v zóně Triangle u Žatce. Na této lokalitě
oceňujeme zejména její strategické umístění ve středu Evropy
a dobrou dopravní dostupnost.
Do regionu zároveň přineseme
až 1500 pracovních míst,“ uvedl
Byung Joong Kang, předseda
představenstva společnosti Nexen Tire.
Symbolického položení základního kamene továrny se
kromě premiéra Sobotky zúčastnili také hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček a zástupci české vlády: ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
a ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová. Jihokorejskou stranu kromě zástupců společnosti Nexen Tire reprezentoval také Moon Hayong,

velvyslanec Korejské republiky
v České republice.
Specializací
technologicky
vyspělého závodu společnosti Nexen Tire v zóně Triangle
bude výroba pneumatik pro
osobní a lehké nákladní automobily. Předpokládaná produkce továrny, jež bude disponovat
nejmodernějšími
výrobními
postupy, dosáhne až 12 milionů pneumatik ročně. Rozloha
závodu bude činit 65,4 hektaru,
což odpovídá přibližně ploše 15
fotbalových hřišť.
V průběhu druhé poloviny
roku 2016 zahájí korejský výrobce pneumatik na Žatecku
a v okolí nábor zaměstnanců.
Nejvíce pracovníků z celkového
počtu až 1500 bude Nexen Tire
vyhledávat na pozici operátor
ve výrobě, společnost však bude
českými odborníky obsazovat
také pozice ve středním, vyšším
a top managementu.
(nov)

O SPOLEČNOSTI
NEXEN TIRE
Nexen Tire patří mezi
největší světové výrobce
pneumatik. Společnost byla
založena v roce 1942, sídlí
v jihokorejském Jangsanu
a Soulu. Nexen Tire působí ve 130 světových zemích
a výrobu pneumatik pro ni
aktuálně zajišťují dva průmyslové závody v Koreji
a jeden v Číně. Do Ústeckého kraje společnost Nexen
Tire přináší jeden z největších investičních záměrů za
poslední roky. V průmyslové zóně Triangle vybuduje
technologicky vyspělý závod na výrobu pneumatik
pro osobní a lehká nákladní
vozidla. Nexen Tire plánuje investovat do výstavby
továrny v České republice
během sedmi let (od roku
2016) téměř 24 miliard korun. Rozsáhlý výrobní objekt zaměstná až 1500 lidí.
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Na střechu nemocnice dopravil
jeřáb novou vzduchotechniku
MOST – V mostecké nemocnici v pavilonu C, kde se nachází i porodnice, nastal tento týden nebývalý rozruch. Postarala se o něj těžká
technika a velký jeřáb, prostřednictvím něhož tu dělníci instalovali
během dopoledních hodin tři a půl tunovou vzduchotechniku.
V Krajské zdravotní, a. s. –
Nemocnici Most, o. z., proběhla
v rámci rekonstrukce mostecké
porodnice montáž vzduchotechniky na střechu sedmipodlažní budovy. Velkotonážní

jeřáb a čilý stavební ruch tu mezitím sledovali pacienti z oken.
Instalace vzduchotechniky si totiž vyžadovala značné manévry,
které trvaly několik hodin, než
se vzduchotechnika po částech

na střechu budovy usadila.
Porodnice mostecké nemocnice je rekonstruována z finančního daru těžební společnosti
Vršanská uhelná, a. s., a to ve
výši 4,2 miliony korun. Dar Vršanské uhelné, a. s. rozšířil rozsáhlou rekonstrukci mostecké
nemocnice v hodnotě 157 milionů korun. Jak nemocnice, tak
její porodnice „zazáří v novém“

Podzimní lov

po čtyřiceti letech. „Porodnice
s porodními sály je v současné
době v náhradních prostorách
právě v souvislosti s finišující
rekonstrukcí nemocničních pavilonů a vlastní rekonstrukcí porodnice, ve které se během 40 let
narodilo přes 40 tisíc dětí,“ uvedl pro doplnění tiskový mluvčí
Krajské zdravotní, a.s. Jiří Vondra.
(sol)

Vzduchotechniku instalovali
dělníci několik hodin.

Pomáhal jim velkotonážní jeřáb.

O vyšetření na Světový den srdce
byl mezi lidmi velký zájem
ÚSTECKÝ KRAJ – Nechat si změřit krevní tlak a cholesterol, ale také
si prohlédnout prostory Kardiologické kliniky Krajské zdravotní –
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem , měli možnost návštěvníci v rámci Světového dne srdce. Zdravotníci během dvou hodin, kdy
se akce konala, vyšetřily zhruba stovku návštěvníků.
Na základě měření krevního tlaku, hodnot cholesterolu, hmotnosti, věku či kouření
zdravotní personál ústecké
kardiologické kliniky všem zájemcům vyhodnotil míru rizika
vzniku kardiovaskulární příhody během následujících deseti
let a zároveň je poučil o režimových opatřeních, která ke
snížení rizika vedou. „Akci jsme
zaměřili zejména na prevenci
ischemické nemoci srdeční. S radostí můžeme sdělit, že naprostá
většina zájemců o vyšetření se
nacházela v nízkém či středním
riziku vzniku příhod,“ řekl přednosta kardiologické kliniky Pavel Červinka. „Na tuto akci mne
upozornil syn. Je mi přes sedmdesát let a podle mého názoru
je prevence v pokročilém věku
hodně důležitá. Podle výsledků
bych si měla dávat na některé
věci pozor. Dostala jsem rady,
aby mi zdravíčko vydrželo, tak se
jich pokusím držet,“ sdělila paní
Marie, která vyšetření absolvovala. Pan Josef z Mostu, který se
nechal také vyšetřit, na otázku,

co ho k tomuto kroku přimělo,
odpověděl: „Mám čtyři vnoučata a chci si je užívat co nejdýl. Byl
jsem zrovna v Ústí u kamaráda,
tak jsem to využil“.
Součástí „Dne otevřených
dveří na Kardiologické klinice“
byla i přednáška o způsobech
léčby srdečních chorob a lidé

se také mohli dozvědět zajímavá čísla a statistiku výsledků
v rámci této problematiky. „Kromě vyšetření probíhaly po celou
dobu akce komentované prohlídky Kardiologické kliniky Krajské
zdravotní, a. s – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem,
o. z. Zájemci tak nahlédli jak do
prostor standardního oddělení,
ale měli také ojedinělou možnost
navštívit tzv. ‚zákrokový sálek‘,
volný pokoj koronární jednotky
nebo si mohli prohlédnout ambulance odborných poraden,“ in-

formoval dále Jiří Vondra, tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
V současné době přichystala
Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem další zajímavou akci,
a to odborný seminář o lupénce.
Tady se lidé mohly dozvědět vše
o této nemoci, která může negativně ovlivnit jak osobní, tak
i pracovní život jedince. V rámci přednášky se zájemci dozvěděli i možnosti moderní léčby
a mohli se zeptat na cokoliv, co
je k této problematice zajímalo.

(sol)

Byl čas podzimního lovu.
Cítil, že mu v žilách proudí
adrenalin, stále více ho to lákalo do lesa. Svou loveckou
pušku bral několikrát za den
do ruky, potěžkával ji, čistil,
znovu a znovu prohlížel, jestli je v pořádku. Nemohl se
dočkat víkendu.
Pojede na svou
horskou chalupu
a užije si lov, jako
každý rok v tuhle
dobu. Přemýšlel
o kořisti. Představoval si, jak před
ním prchá vlhkým lesem v ranní
mlze. Přímo slyšel
splašený
tlukot
srdce. Vzrušovala ho myšlenka
na lov, užíval si
to čekání na víkend. V pátek
sbalil vše potřebné, pečlivě
zabalil svou loveckou pušku
do ochranného obalu a vyjel.
Chalupu měl schovanou hluboko v lese, na místě, kde by
ji nikdo nečekal. Cestou musel
několikrát odemykat závory
na lesních cestách, poslední
úsek k chalupě musel zdolat
pěšky. Právě tak to chtěl. Chalupu nepřístupnou, schovanou
v lesích. Dům měl dobře zajištěný. Pevné dveře, okenice,
bezpečnostní folie na sklech.
Otevřel dům, pustil podzimní
vlhký vzduch vonící tlejícím
listím dovnitř. Na dřevěných
stěnách roubenky visely trofeje. Přehlédl je pohledem, byl
spokojený. Ty nejlepší trofeje,
vypreparované kůže, měl dobře schované ve sklepě za těžkými kovovými dveřmi. I kdyby
roubenka lehla popelem, sklep
by zůstal nedotčený. Rozdělal
oheň v krbu, nalil si skleničku starého rumu a přemýšlel
o zítřku. Spal lépe než kdykoliv
v uplynulém roce. V sobotu se
vypravil pro kořist. Tentokrát
měl chuť na mladý silný kus.
Aby vydržel dlouho a bojoval.
Vrátil se k autu. Tentokrát se
vydal do Polska. Nikdy nelovil
kořist ze svého okolí. Bylo to
nebezpečné. Před malým městem zastavil, schoval auto na
lesní cestu a čekal. Předměstí
bylo na dohled. Nedaleký zájezdní hostinec konečně otevřel. Neměl rád malé zbraně,
ale v těchto případech to jinak
nešlo. Potřeboval dostat kořist
do auta bez křiku. Dočkal se.
Na parkovišti u hostince zaparkoval vůz, vystoupil mladý
muž v obleku a zašel dovnitř.
Usmál se. Byl spokojený. Tentokrát nečekal nijak dlouho.
Jen pár hodin. Dával pozor,
byl dobrý lovec. Nikde žádná
kamera. Přiblížil se k autu.
Když se mladý muž vracel,
už na něj čekal. Oslovil ho
a požádal o pomoc. Muž mu
na chvíli věnoval pozornost,
pak se ale omluvil, že spěchá
a chtěl nastoupit. Namířil na
něj pistoli. Polština mu šla.
Rychle mladíka přesvědčil,
aby bez zbytečného křiku šel
s ním, nebo mu vpálí kulku
do břicha. Odvedl svou kořist
k schovanému autu. Otevřel
kufr a donutil ho, aby si tam
vlezl. Pak ho ranou do hlavy
omráčil. Byl spokojený, všechno šlo dobře. Spoutal muže na
rukou i nohou, do úst mu dal
roubík. Před sebou měl několik hodin cesty. Uběhly dobře.
Muž se sice probral a snažil se
v kufru bouchat, ale to ho nijak nerušilo. Z kufru ho vytáhl
až na lesní cestě. Rozvázal mu
nohy a s pistolí v ruce ho před
sebou tlačil k chalupě. Zavedl
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ho rovnou do sklepa. Na stěnách tu visely jeho nejvzácnější trofeje. Tři vypreparované
lidské kůže. Když mladík pochopil, na co se dívá, vytřeštil
oči a celý se roztřásl. Bavil ho
pohled na jeho strach. Nasál
vzduch a přímo
ten strach cítil.
Nechal muže ve
sklepě. Čekal na tu
správnou hodinu.
Nad ránem se vrátil, vyvedl ho ven,
s puškou v ruce
mu nařídil, aby
se svlékl do naha.
Pak třesoucímu
se mladíkovi nařídil, ať utíká. Má
šanci. Když mu
uteče a dostane
se z lesa ven, přežije. Mladík
stál a váhal. Namířil na zem
před jeho nohama a vystřelil.
Hlína se rozlétla a muž vyrazil. Počkal, až zaběhl do lesa
a vyrazil za ním. Cítil vzrušení
z lovu. Byl to nejčistší adrenalin, který mu proudil v žilách.
Byl skvěle vybaven. Přístroj
na noční vidění odhalil každý
pohyb. Viděl mladíka, jak se
prodírá křovím. Představoval si, jak větve rozdírají jeho
nahou pokožku. Spokojeně se
usmál. Ještě chvíli ho nechá
věřit, že může přežít. Držel
se od své kořisti na dohled.
Slyšel, jak přerývavě dýchá.
Takový pěkný mladý kus.
Jeho kůže zabere volné místo
na stěně sklepení. Na chvíli
se zamyslel. Představil si vypreparovanou lidskou hlavu,
stejně jako měl v chalupě další
lovecké trofeje, jeleny a daňky.
Chvíli se nesoustředil a ztratil
mladíka z dohledu. Byl rychlejší, než si myslel. Také hrůza
ho zřejmě neochromila tak,
jako předešlé kořisti. Bylo to
lepší než kdy jindy. Konečně
soupeř, hodný jeho loveckého umění. Začal svou kořist
hledat. Zaposlouchal se do
zvuků lesa. Někde přeci musí
praskat větve, jak se prchající
kořist dere přes křoviska. Kromě obvyklých zvuků lesa nad
ránem, kdy ještě pod stromy
neprostoupilo světlo, neslyšel
nic. Zastavil se a rozhlížel se
tmou. V jeho přístroji na noční vidění se ukazovaly obrysy
keřů a stromů, muže nikde neviděl. Opatrně začal postupovat vpřed. Někde tu musí být.
Určitě se někde krčí strachem
bez sebe. Minul skupinu keřů,
ze kterých vylétli vyplašení
ptáci. Trhl sebou při neočekávaném zvuku. Uvědomil si,
jaké nebezpečí mu hrozí, jestli
svou kořist nedostihne. Bylo
to vzrušující. Užíval si to. Pátral očima v keřích před sebou.
Zvuk za svými zády zaslechl
až na poslední chvíli. Nestihl
se otočit. Na hlavu a záda mu
dopadla rána těžkým kusem
velké větve. Téměř ho omráčila. Mladík se na něj vrhnul
a srazil ho k zemi. Puška mu
vypadla z ruky. Najednou se
z lovu stal boj o život. Rány na
jeho hlavu a obličej jen pršely.
Nestačil se krýt. Mladík měl
převahu. Myslí mu blesklo, že
tentokrát je lov skutečně vydařený. Muž ho držel za krk
a škrtil ho. Nedokázal se ho
zbavit. Ztrácel vědomí, když
rukou nahmatal pušku. Obrátil ji proti svému soupeři a vystřelil. Na obličej mu dopadly
kapky krve a kousky tkáně.
S lítostí si uvědomil, že i tentokrát mu z trofeje zbyde jenom
kůže.
(pur)
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Běženci do Janova?
Podle poslanců
možná realita
(Dokončení ze strany 1)
Už půl roku bijeme na poplach
a nic se neděje. Když se zavřou
hranice a stovky a tisíce běženců zůstanou u nás v republice, je
reálné nebezpečí, že budou nastěhováni do prázdných bytů v Janově. Pak už regionu nepomůže
nic,“ varoval poslanec a starosta
Nové Vsi v Horách David Kádner, který je také předsedou výboru pro obranu. Před běženci

David Kádner navrhuje ochránit hranici
optickým kabelem,
posílit Policii ČR, nasadit armádu a znovu
obnovit pohraniční
stráž. Všechny jeho
návrhy, které by měly
zajistit bezpečnost
českých hranic, jsou
vyčísleny na 5 miliard
korun.
a islámem pak v aule Scholy
Humanitas varoval Martin Konvička z Bloku proti islámu. Sám
islám více než deset let studuje
a tvrdí o něm, že je to náboženství pro Evropu nebezpečné.
„Evropa si dvacet let lhala, že jí
nehrozí nebezpečí. V západoevropských městech máme islám
a děláme, že se nic neděje. Na
území Evropy jsou už dávno zaúkolovaní jedinci. Mezi běženci

jsou skupiny mladých mužů,
dobře vybavení, z kvalitním outdorovým oblečením, s navigacemi, kteří jdou mimo obvyklé
trasy běženců. Islámský stát deklaruje, že má v Evropě pět tisíc
svých lidí, ale odhady mluví až
o trojnásobku,“ upozornil Martin Konvička. Podle předsedy
Úsvitu národní koalice Miroslava Lidinského, veterána z války
v Afgánistánu, stát situaci výrazně podcenil. „Armáda měla být
na hranicích už dávno, Policie
ČR je poddimenzovaná a nemůže situaci sama zvládnout. Je
nutná společná ochrana hranic
schengenského prostoru. V další
fázi je nutná společná akce evropských sil na území konfliktu
v Sýrii. Musí se oddělit ekonomičtí a váleční migranti,“ zdůraznil Miroslav Lidinský. Martin
Konvička pak ještě připomněl,
že by Česká republika měla důsledně využívat zákon zakazující
šíření nenávistných ideologií.
Poslankyně Jana Hnyková, členka sociálního výboru, upozornila také na fakt, že si s běženci
český sociální systém jen těžko
poradí. „Máme hodně problémů
s vlastními občany, kteří se velmi
rychle přizpůsobili benevolentnímu sociálnímu systému a využívají ho. Sedmdesát procent nezaměstnaných ani žádnou práci
nechce. K tomu mají přibýt tisíce
uprchlíků, o které se bude muset
stát postarat,“ připomněla Jana
Hnyková. Diskuze na téma islám a přistěhovalci pokračovala
dvě hodiny.
(pur)

O islámu si přišli poslechnout
Litvínovští do Scholy Humanitas.

Poslance za Úsvit národní koalice po Janově
provedl krajský radní Martin Klika a členka
osadního výboru Martina Vettermannová.

David Kádner: Region už další
sociální útlum nezvládne
LITVÍNOV – Do Janova zamířila další poslanecká delegace. Tentokrát se na sociálně vyloučenou lokalitu a život v ní přijeli podívat
poslanci za Úsvit národní koalice. Janovem je provázel jejich kolega David Kádner a krajský radní pro sociální problematiku Martin
Klika. Prohlídka Janova se konala v rámci návštěvy poslaneckého
klubu na Mostecku, kde se chtěli na vlastní oči přesvědčit, jaká je
sociální situace v regionu.
Společně s krajským radním Martinem Klikou, který
před lety v Janově ještě coby
místostarosta města zaváděl
nulovou toleranci, provedla
sídlištěm poslaneckou návštěvu Martina Vettermannová,
členka janovského osadního
výboru. Poslancům nejprve
předvedla lepší část sídliště,
domy ve správě SBD Krušnohor, o které nájemníci, většinou
původní starousedlíci, pečují.
„Je to obrovský rozdíl, hned pět
metrů vedle je stejný dům, ale
v mnohem horším stavu. O ten
se nájemníci nestarají, střídají se
v bytech po krátké době, neplatí
za služby ani za nájemné,“ vysvětlila nebetyčný rozdíl mezi
dvěma sousedními domy Martina Vettermannová. Poslan-

cům dále popsala život na sídlišti takový, jaký byl dřív. „Sídliště
v zeleni bylo žádaným místem
pro bydlení. Je tu výborně vybavená škola, dostupná lékařská
péče, obchody, služby, městská
hromadná doprava. Sídliště
mělo všechny předpoklady, aby
bylo příjemným místem k bydlení. Vše se změnilo, když město
domy prodalo v privatizaci realitním kancelářím. Dnes jsou tu
zazděné vybydlené domy, starousedlíci se stěhují pryč a přibývá
tu nepřizpůsobivých lidí z jiných
měst,“ poučila o současnosti
sociálně vyloučené lokality poslance Martina Vettermannová.
„Život v Janově znám z blízka.
Moji rodiče tu ještě před nedávnem bydleli. Chtěl jsem kolegům poslancům ukázat, jaké

to je v Janově i v dalších sociálně vyloučených lokalitách na
Mostecku. Je zřejmé, že další
sociální útlum už si Mostecko
nemůže dovolit. Další zatížení
regionu nezaměstnaností hrozí
v případě útlumu těžby. Vláda
při hlasování o limitech nebude rozhodovat pouze o uhlí, ale
o budoucnosti celého regionu.
Nemá přitom žádné řešení pro
Mostecko pro případ útlumu
těžby. Region je už nyní velmi
těžce zkoušen. Proto také podporujeme výzvu HSRM české
vládě „Vládo neslibuj, ale konej“.
Chtěl jsem, aby situaci na Mostecku kolegové z poslaneckého
klubu viděli z blízka,“ uvedl
David Kádner, který návštěvu
v regionu inicioval. S krajským
radním Martinem Klikou pak
poslanci diskutovali o možnostech legislativních změn, které
by pomohly v takových případech, jako je sociálně vyloučená lokalita Janov. „Vlastníci
domů a bytů se pohybují v kruhu. V domech jsou majitelé například z Ukrajiny, kteří své byty

pronajímají a je jim jedno komu,
neplatí za služby a nejsou dostižitelní. I když se zbytek vlastníků
snaží, jeden takový celou snahu
zmaří. Situaci by pomohlo řešit,
pokud by mohl být byt takovému
majiteli vyvlastněn. V případě,
že se o svou nemovitost nestará
a narušuje tím soužití v celém
domě,“ uvedl jako příklad jedné změny Martin Klika. Mezi
další pak patří už navrhované
omezení počtu lidí v jednom
bytě, tak zvané hygienické normy, možnost, aby mohli ostatní
vlastníci bytů ovlivnit, komu
bude byt pronajat, kdo s nimi
bude v domě bydlet, centrální registr přestupků, který by
dal městu možnost nepřihlásit k pobytu recidivistu, který
opakovaně páchá přestupky.
To vše už ale kraj i jednotlivá
města během posledních let navrhovaly. K výzvě HSRM české
vládě se mohli lidé z Janova
i Litvínova písemně připojit při
podpisové akci, kterou poslanci
za Úsvit národní koalice uspořádali.
(pur)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

region

Areál Schoeller centrum je obsazený
Na řadu přijde fasáda a zeleň
LITVÍNOV – V centru Litvínova vznikl z původní továrny na přízi prosperující moderní areál, kde našlo práci téměř pět set lidí. Krachující
přádelnu i s částí objektů odkoupila už před časem od původního
majitele společnost Schoeller centrum. Do modernizace areálu, zejména pak do výrobních hal, investovala nemalé částky. V současné
době je většina areálu obsazená, a také výroba příze v Litvínově dál
pokračuje. O probíhajících změnách v areálu Schoelleru a plánech
do budoucna jsme si povídali s mluvčím společnosti Vojtěchem Zamečníkem.
Areál Schoeller centrum je
z devadesáti procent obsazený. Vzniklo 500 pracovních
míst. Jak se vám podařilo areál oživit v době, kdy většina
průmyslových zón a starých
průmyslových areálů zeje
prázdnotou?
Do areálu jsme investovali.
Bylo jasné, že nemůžeme nabízet haly v původním stavu.
Prostory byly nevyhovující,
neodpovídaly současným požadavkům. Proto jsme změnili
dispozici v halách, odstranili
staré a nevyhovující klimatizační zařízení, vyměnili okna,
v halách jsou nové podlahy,
rozvody. Ze starých hal s dřevěnými podlahami jsme udělali
nové moderní prostory vhodné
k podnikání. To je důvod, proč
k nám nájemci míří. Nešetřili
jsme na rekonstrukcích a nabízeli to, co firmy pro výrobu
potřebují, včetně moderních
kancelářských prostor. V současné době máme obsazeno
40 tis. m2 hal. V reálu je deset
firem, z toho čtyři velcí zaměstnavatelé. Více než polovina pracovních míst v areálu je v chráněných dílnách.
V současné době tedy nemáte žádné další prostory k pronájmu?
Rekonstruujeme
poslední dvě haly, jedna už je z části
hotová, druhou rekonstrukce
teprve čeká. I ty už ale mají své
nájemce. V areálu je hlavní vý-

roba společnosti SAPRIL, která
vyrábí obalový materiál, dalším
velkým zaměstnavatelem je firma Repro Interior vyrábějící
opěrky do aut, autopotahy a další doplňky do aut. Do areálu se
v současné době stěhuje firma
ALTISPORT. V jedné výrobní
hale pokračujeme s původní výrobou příze. Dalších šest menších firem má v areálu pronajaté

Modernizace výrobních hal
byla priorita. Teď je na řadě plášť
objektu a nejbližší okolí, oplocení, zeleň. Chceme, aby areál také
dobře vypadal. Pracujeme na
změně vytápění. Původní způsob byl zcela nevyhovující. Haly
byly částečně vytápěné teplem
vzniklým výrobou, to s moderním vybavením a novými stroji
samozřejmě odpadlo. Rozvody
jsou připravené. Chtěli jsme ale
vlastní zdroj, ekologické kotle.
Zatím se nám nepodařilo získat
od úřadů povolení, přestože vytápění ekologickými kotli nijak
neškodí životnímu prostředí
a ani neobtěžuje okolí. Proto
v současné době využíváme centrální rozvod tepla a teplé vody,
což je pro areál nevyhovující

obchodů, které by byly přístupné
z ulice, mimo oplocení areálu.
V Litvínově díky vám přibylo pět set pracovních míst,
máte podporu úřadů?
Od úřadů v Litvínově jsme
nežádali žádnou jinou pomoc
než právě schválení vytápění
ekologickými kotli. Při hledání
zaměstnanců spolupracujeme
my i další firmy z areálu s mosteckým úřadem práce. Máme
nehlučnou výrobu, neobtěžujeme zápachem ani jinými negativními jevy. Jediné, co možná
může lidem v okolí vadit, je provoz kamiónů, který s výrobou
souvisí. S úřady proto nemáme
žádné problémy, ale také se nám
nedostalo žádné významnější
pomoci či podpory.
(pur)

Knihy najdete už
i na nádraží
LITVÍNOV - V Litvínově odstartoval projekt Kniha do vlaku.
Městská knihovna Litvínov otevřela na nádraží svoji knihovničku, kde budou lidé mít možnost
půjčit si knihu na cesty a pak ji
buď vrátit, nebo třeba nahradit
jinou ze svých zdrojů.
Regál, který najdete přímo
v nádražní hale, je vyzdoben
ručně malovanými motivy s tématikou Harryho Pottera. Výzdobu namalovala slečna Kateřina Janatková. Zájemci o četbu
si mohou vybrat z desítek titulů
knih a časopisů. Vedle knihovničky je umístěna nástěnka
s půjčovním řádem a aktuálními informacemi z knihovny.
„Je to pro nás jako pro knihovnu
zajímavá možnost, jak se dostat
k lidem zase o kousek blíž. Také
vyřazené knihy tímto způsobem

dostanou druhou šanci a mohou
lidem dál sloužit,“ řekla o projektu ředitelka knihovny Marcela Güttnerová, která knihovničku otevírala spolu s Janou
Zdarsovou, knihovnicí dospělého oddělení.
(red)

KRISTÍNA & BAND
LITVÍNOV - Na koncertní turné
jedné z nejžádanějších česko –
slovenských zpěvaček, kterou
proslavily například hity Horehronie, Pri oltári, Stonka a Jablčko, můžete zavítat 6. listopadu
do litvínovské Citadely.
Mladá populární zpěvačka
Kristína je zpěvačkou roku CZ
& SK hudebních cen ÓČKO
2011. V červnu 2012 vyšlo už
její třetí album s názvem Na
slnečnej strane sveta. Je také
nejhranější slovenskou interpretkou v České a Slovenské
republice za rok 2010. V průběhu tří let se zpěvačka, vlastním
jménem Kristína Peláková, do-

Výrobní hala v novém.
převážně kancelářské prostory.
Z devadesáti procent máme obsazeno.
Areál je obsazený, haly zrekonstruované, jaké další plány
máte do budoucna?

a příliš drahé, a proto i dočasné
řešení. Pro pohodlí zaměstnanců v areálu připravujeme kavárnu, příjemné prostředí pro posezení během pauzy. Do budoucna
chceme také vybudovat několik

Původní stav výrobní haly.

Vyjadřovací portál na webu
Severočeské teplárenské
zjednoduší agendu a ušetří čas
MOSTECKO - První říjnový den spustila společnost Severočeská teplárenská na svých webových stránkách novou službu občanům, tzv.
VYJADŘOVACÍ PORTÁL. Cílem zřízení portálu je výrazné zjednodušení agendy spojené s procesem „vyjádření k existenci sítí“ a zároveň úspora času žadatelů.
Služba je pro žadatele rychlý
a bezplatný způsob, jak podat
žádost o vyjádření k existenci
inženýrských sítí ve správě společnosti Severočeská teplárenská, a.s. K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný
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webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní,
v každém kroku je možno využít instalované nápovědy.
„Vyjádření zadaná přes uvedený portál budou žadatelům
zaslána zdarma elektronickou

formou a mají stejnou váhu
jako vyjádření zaslaná poštou
v tištěné podobě. Zřízením této
služby se určitě urychlí komunikace a vyřízení žádosti, ušetří se
čas žadatelů. Ti nebudou nuceni
docházet na poštu ani vyřizovat
záležitost osobně tak, jako tomu
bylo doposud. Vše se řeší formou
e-mailové komunikace,“ vysvětlil Tomáš Tvrdík, správce GIS
teplárenské společnosti.
(nov)

stala mezi nejžádanější interprety slovenského showbyznysu.
Do povědomí českých diváků
vstoupila především skladbou
z roku 2010 známou pod názvem Horehronie.
Kristína spolu s kapelou
a dokonalou hudební aparaturou vám garantuje výborný zážitek z koncertu. Začátek od 19
hodin na velkém sále. Vstupné
290,-/260,-Kč.
Vstupenky lze zakoupit v pokladně Citadely nebo v INTUSu – Informační turistická služba, Zámek Valdštejnů, Litvínov,
tel.: 776 402 896.
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Do knihovny zavítá
Libris Fest
LITVÍNOV - V pátek 9. 10. v
knihovně proběhne festival Libris Fest, který bude slavnostně
zahajovat projekt Libris Now při
Městské knihovně Litvínov.
Projekt se zaměřuje na mladé
lidi. Festival zahájí autorské čtení spisovatelky Terezy Matouškové, která přijede představit
své nejnovější dílo Vílí kruhy.
Následně se uskuteční jarmark,
kde talentovaní tvůrci představí své výrobky. Návštěvníci si
budou moci vyzkoušet výrobu
koupací soli v připravené dílničce a vyslechnout přednášku
o šitém šperku autorky Moniky
Kašparové. Jako další v pořadí je
pro všechny zájemce připravena ochutnávka jídel z různých
koutů světa – například z Ja-

ponska, Srí Lanky nebo Mexika. Připraven bude workshop
recykliteratury, kde si každý
může vymyslet a vyrobit vlastní
recyk-příběh z fotografií a textů
vystřižených z knih. Cestovatelský koutek dá účastníkům
možnost poznat tři země světa
očima jejich návštěvníků – podíváme se do Irska, USA a Jižní
Koreje. Večer zakončí promítání filmu z festivalu Jeden svět.
„V průběhu festivalu slavnostně
rozkrojíme Libris dort, který
jsme si nechali vyrobit speciálně
pro tuto příležitost,“ prozradila
knihovnice dospělého oddělení Alena Herzánová. Po celou
dobu trvání festivalu bude k dispozici fotokoutek vyladěný do
Libris stylu.
(nov)

Ředitel Jaroslav Sochor:
„Chtěl bych v ZUŠce učit seniory“
LITVÍNOV – Letos zahájil Jaroslav Sochor už pětadvacátý školní rok
ve funkci ředitele Základní umělecké školy Litvínov. Za čtvrt století
se škola výrazně posunula vpřed. Přestěhovala se do nových moderních prostor a počet žáků se téměř ztrojnásobil.
Co bylo pro školu za čtvrt
století vašeho „ředitelování“
největší událostí?
Litvínovská ZUŠ je už pět let
v nových prostorách v zrekonstruované části Citadely. Rekonstrukce a stěhování školy byly
významnými milníky v historii
litvínovské ZUŠ. Za nové prostory městu velmi děkuji. Když
k nám na festivaly a semináře
jezdí jiné ZUŠky z republiky,
vždy slyšíme jen slova chvály. Také je výborná spolupráce s Citadelou a s jednatelem
Miroslavem Otcovským, který
škole vychází vstříc, a můžeme
proto využívat i prostory kulturního zařízení.
Mění se zájem litvínovských
dětí o ZUŠ?
Když jsem jako ředitel začínal, chodilo do školy 390 dětí.
Dnes je to 952 žáků. Všechny
obory jsou naplněné. Potřebovali bychom navýšit kapacitu
školy. Všechny obory, taneční,
hudební, dramatický i výtvarný
mají vlastní souborovou činnost, své festivaly případně výstavy, vystoupení. Tak jsem si to
od začátku představoval. Pyšný
jsem samozřejmě na všechny
obory, i když musím přiznat,

že nejvíce na ten hudební. Je to
dáno tím, že sám jsem hudebník. Hudební obor má také nejvíce úspěchů.
Co považujete za největší
úspěchy školy?
Za ta léta, kdy školu vedu, patříme k elitě jazzových orchestrů. A to ve vší skromnosti. Od
roku 1995 jsme pravidelně vítězi
celostátní soutěže uměleckých
škol. Naše jazzové orchestry
byly absolutními vítězi v roce
1998, 2001, 2004, 2007, 2010
a ve 2014. Je to už několikátá
generace absolventů naší školy,
která vítězí.
Co vás čeká v nejbližší době?
Nastartovali jsme nový velký
dechový orchestr a máme před
sebou Evropský festival uměleckých škol ve Španělsku. Bude to
obrovská akce, taková spartakiáda evropských hudebních škol.
Pak třeba soutěže Mezinárodní
hudební festival v Děčíně nebo
německá Swing saxoniáda. Chceme také založit nové hudební těleso v ZUŠ, a to pěvecký sbor. Potřebujeme ale zkoušet a prostory
v ZUŠ už nám nestačí. Hledám
místo pro novou zkušebnu. Připravuji také sasko-českou spolupráci výměnných koncertů.
Vaše náklonost k hudebnímu oboru z vás přímo čiší, neopomíjíte ty ostatní obory?
Snažím se, aby ne. Taneční
obor například už také expandoval do sousední Citadely, a to
sice tanečním pro děti od tří let.
V ZUŠ se mohou učit děti až od
pěti let, a tak naši učitelé připravují mladší děti v kroužcích.
Co připravujete pro další
roky?
Mám myšlenku na využití školy v dopoledních hodinách. Chtěl
bych učit umění seniory. Je ale
nutné nejprve vše řádně promyslet a zajistit financování takové
výuky prostřednictvím nějakých
grantů, aby vše nezůstalo jen na
seniorech. Výuka umění by pro
ně byla drahá, a to nechci. Také
připravuji rozšíření školy do okolí. Chtěl bych mít pracoviště například v Lomu, Meziboří, Horním Jiřetíně a v horách, nejlépe
v Hoře Svaté Kateřiny, kde je dětský domov. Děti by nemusely do
školy dojíždět a výuka umění by
se tak zpřístupnila i těm dětem,
které nemají možnost do Litvínova se do ZUŠ dopravit. (pur)

Než začnete pálit klestí vyplňte formulář
Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030

MEZIBOŘÍ – Každoroční jarní a podzimní nešvar zahrádkářů trápí i
letos mezibořské hasiče. S příchodem podzimu začali lidé pálit klestí a trávu. Pálení klestí by ale měli lidé vždy hlásit hasičům, ale podle
velitele mezibořských dobrovolných hasičů se tak většinou neděje.
Jsou známy případy z nedávné doby, kdy se pálení trávy či
klestí vymklo kontrole a vše
skončilo ztrátami na životech
nebo požáry různých objektů.
„Věnujte, prosím, případnému
pálení maximální pozornost
a zajistěte si dostatečnou zásobu
vody pro uhašení v každém okamžiku. Pokud se pálení vymkne
kontrole, okamžitě kontaktujte
hasiče prostřednictvím tísňových linek 150 nebo 112. V prostředí jako je zahrada, pole, les
či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění
situace může způsobit neštěstí
a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými

následky,“ varuje Václav Kraus.
V případech, kdy soukromá
osoba, případně firma, má
v plánu spalovat větší množství klestu po lesní těžbě nebo
shrabanou stařinu, listí a větve
při jarním úklidu zahrad, je
nutné toto ohlásit prostřednictvím speciálního formuláře.
„Operační důstojníci HZS tak
získají snadný přehled o počtu
a místech, kde pálení probíhají,
zanesená i do mapových podkladů. V případě ohlášení požáru
může operační důstojník zjistit
dotazem na uvedený mobilní
telefon odpovědné osoby, zda
se pálení nevymklo kontrole.
V případě problémů vyšle na

místo jednotku požární ochrany,
nebo ohlášení požáru vyhodnotí jako planý poplach,“ uvedl
Václav Kraus. Ve formuláři je
nutné vyplnit datum a hodinu
začátku i konce plánovaného
pálení, jméno osoby, která je za
pálení odpovědná, její číslo na
mobilní telefon a e-mailovou
adresu. Dále místo pálení, například město, obec, část obce,
ulici, případně vhodný blízký
orientační bod. Ve spodní části stránky se nachází mapa, na
které si každý může najít místo,
kde chce pálit. Kliknutím levého tlačítka myši se na mapě
objeví bod a automaticky se
zobrazí souřadnice GPS zvoleného místa. Na konci stránky
je tlačítko odeslat, kterým se
potvrdí všechny zadané údaje.
„Tato aplikace by měla občanům
usnadnit nahlašování plánova-

ného pálení biologického odpadu především v nadcházejícím
období a zamezit zbytečným
výjezdům hasičů, pokud není
jejich pomoci na místě opravdu
zapotřebí. Odesláním formuláře
hasičský záchranný sbor nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je vaše pálení
evidováno operačním a informačním střediskem hasičského
záchranného sboru. Evidence
slouží jen pro možnost ověření
místa pálení s možným nahlášením požáru. Pokud nemá někdo
možnost internetového spojení,
je tu možnost zavolat přímo na
bezplatnou tísňovou linku operačního střediska 950 431 010,“
doplnil Václav Kraus. Formulář najdete na http://www.
hzsoul.cz/paleni2/?menu=3,
nebo http://www.hasicimezibori.cz/
(pur)
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Staré paní šlo o život

Piano Steinway & Sons má litvínovská ZUŠ
už od svého založení. Teď chce nové.

ZUŠka vybírá nové piano
Bude stát stejně jako luxusní auto
LITVÍNOV – Děti z litvínovské základní umělecké školy si brzy zahrají na mistrovský hudební nástroj. Škola se totiž rozhodla pořídit
nové piano. Nebude to ale nástroj jen tak ledajaký.
Ředitel školy Jaroslav Sochor vybírá mezi mercedesem
a rolls roycem mezi piany.
A tomu odpovídá i cena hudebního nástroje. Škola za něj
zaplatí jako za luxusní vůz.
Nové piano vyjde školu na více
než dva milióny korun. Za to
ale získá koncertní hudební
nástroj, který vydrží dalších
sto let bez investic do oprav.
Také naladění takového kousku vydrží téměř vše. Škola
v současné době vybírá mezi
pianem značky C Bechstein
a o třídu lepším a o 600 tis.
Kč dražším pianem Steinway
& Sons. „Samozřejmě bych pro
školu raději pořídil Steinway &
Sons, ale vše záleží na penězích.
Pokud se mi podaří získat chybějících šest set tisíc korun, tak

není o čem rozhodovat. Piano
stejné značky už jedno ve škole máme. Je z roku 1934 a při
založení školy byl tento nástroj
zkonfiskován v jedné z německých rodin. Jen jednou za celou
dobu, co tento nástroj škola má,
musel být opraven. To je výborné vzhledem k tomu, že na něm
hrají děti ze školy denně. Nástroj udržujeme také v odpovídajících podmínkách. Pod pianem je zvlhčovač, který udržuje
nástroj v kondici,“ líčí ředitel
školy Jaroslav Sochor. Nové piano nebude podle ředitele školy sloužit k výuce. „Samozřejmě nenecháme na mistrovském
koncertním hudebním nástroji
učit šestileté děti. Bude určeno ke koncertování. Pořádáme
hudební festivaly, semináře,

soutěže. Koncertní piano je pro
školu potřebné,“ vysvětlil Jaroslav Sochor. Pokud se podaří
získat koncertní piano Steinway & Sons, bude litvínovská
ZUŠ druhou školou v republice, která tento konkrétní koncertní hudební nástroj má.
„Pouze Hudební škola hlavního
města Prahy se může pochlubit, že vlastní tento mistrovský
hudební nástroj,“ doplnil Jaroslav Sochor. Na nové piano
dostala škola 1 213 tis. Kč od
města z výtěžku z hazardních
her a automatů, 600 tis. korun
škola během posledních let na
pořízení hudebního nástroje
ušetřila. Zbývá získat posledních šest set tisíc korun. „Je několik možností. Zvažovali jsme
půjčku od města. Další možností je, že se najde štědrý sponzor.
A poslední variantou, kterou
už některé školy praktikují, je
sponzorství od rodičů žáků.

Džungli kolem haly by
mohl nahradit park
LITVÍNOV – Koldomská hala se barví do krásy, po rekonstrukci se
otevře sportovcům už na konci října. Jednatel společnosti SPORTaS
Miroslav Otcovský ale myslí i na její okolí. Plánuje revitalizovat zeleň od koupaliště až za sportovní halu a v jejím okolí vytvořit odpočinkový park. Žádat bude přitom o dotace ze dvou projektů. To vše
je ale ještě hudba budoucnosti. Nejprve musí město zeleň kolem
haly prověřit biologickým průzkumem.
Neutěšené okolí sportovní
haly nenechává v klidu jednatele SPORTaSu Miroslava Otcovského. Začal proto plánovat,
jak zeleň v okolí haly změnit.
Vznikly proto hned dva projekty. Jeden řeší úpravu zeleně
na nedalekém koupališti, druhý pak v bezprostředním okolí haly. „Kousek od haly je tak
zvaný malý oprám. O této vodní
ploše lidé moc nevědí. S parkovou úpravou bych chtěl začít už

tam. Vykácet nálety, vysadit nové
stromy, keře a květiny. Umístit
lavičky, udělat cesty. Prostě park
se vším všudy. Chtěl bych, aby
byla sportovní hala a její okolí
pěkným místem ve městě,“ uvedl
Miroslav Otcovský. Další úpravy
by se měly týkat koldomského
koupaliště. I tady je podle Miroslava Otcovského nutné zasáhnout do zeleně. „Některé stromy
vykácíme, zasadíme keře,“ doplnil Miroslav Otcovský. Oba

projekty by měly vyjít zhruba
na osm miliónů korun. Žádat
bude SPORTaS ze Státního fondu životního prostředí podobně
jako město, které za více než tři
milióny korun revitalizovalo zámecký park. To ale nejdříve za
rok. Tak dlouho totiž trvá biologický průzkum, který se musí
před zásahem do zeleně provést.
Revitalizace zámeckého parku
se v současné době dokončuje.
Rovněž v parku byly vykáceny
staré a nemocné stromy a nálety. Vysázeny byly nové stromy
a keřové patro. S květinami pak
město čekalo na poslední chvíli
před dokončením akce, protože
litvínovští zahrádkáři rádi obohacují své zákony na úkor těch
veřejných.
(pur)

 MĚSTO MEZIBOŘÍ INFORMUJE
 Veřejné projednávání Návrhu změny č. 1 Územního plánu
města Meziboří se bude konat 19. října 2015 od 17 hodin
v Klubu seniorů Meziboří, nám.
8. května čp. 326. Do dokumentu je možné nahlížet na MěÚ

Litvínov, Vodní 871 OIRR úsek Úřad územního plánování
a na internetové stránce www.
mezibori.cz.
 V termínu od 14. 10. 2015
budou probíhat práce na opravě komunikace v ulici Okružní

v Meziboří v úseku od Paracelsu
ke kulturnímu domu, frézování
živičného povrchu a pokládka
povrchu nového. Práce budou
trvat nejméně 14 dní. Práce zajišťuje SÚS ÚK.
(red)

Piano je možné rozdělit po pomyslných kouscích podle počtu
dětí v klavírním oddělení, to by
na každého vyšlo zhruba čtyři
tisíce korun. Zatím nevím, jak
se mi a zda vůbec podaří šest
set tisíc korun na piano získat,
ale byl bych rád, kdyby naše
děti mohly mít koncertní piano
mistrů. Myslím si, že si takový
kus zaslouží,“ uzavřel Jaroslav
Sochor.
(pur)

LITVÍNOV – Pohotovost asistentek prevence kriminality a
hrdinství strážníků a policistů
zachránilo život stařence z Janova. Ta chtěla skočit z pátého
patra. Nakonec ale díky dobré
práci mužů zákona k neštěstí
nedošlo.
O pomoc se na strážníky obrátily sociální pracovnice z detašovaného pracoviště v Janově.
Přišli za nimi totiž občané z Janova, kteří viděli v pátém patře
jednoho z domů na balkónu starou paní, která volala, že skočí
dolů. „Na místě byly jako první
naše asistentky prevence kriminality, které se snažily přes zavřené dveře bytu vylákat zmatenou
paní z balkónu,“ prozradil velitel
Městské policie Litvínov Zdeněk Urban. Asistentky prevence
kriminality na starou paní volaly přes dveře, že jdou na návštěvu na kávu, ať je pustí do bytu.
Stařenka na jejich volání přišla
ke dveřím, chtěla asistentky
pustit dovnitř, nenašla ale klíče. Protože byla velmi zmatená
a hrozilo, že se vrátí na balkon
a skočí dolů, jeden ze strážníků
V 73 letech zemřel bývalý
zastupitel Meziboří a primář
rehabilitačního zařízení REMED MUDr. Pavel Bláha. Je
nám hodně líto, že odešel člověk, který pro Meziboří udělal
tolik dobrého. Dvě volební
období pracoval pro město
jako zastupitel. Svým rehabilitačním oddělením přispěl
k rozvoji města a šíření jeho
dobré pověsti. Celé rodině
a všem přátelům vyjadřuji
upřímnou soustrast.
Petr Červenka, starosta Meziboří

a policista z hlídky PČR, která
na místo také dorazila, se rozhodli přelézt do bytu z balkonu
sousedního bytu. To ale nebylo
tak jednoduché, jak si původně mysleli. Byt byl neobydlený
a zajištěný, a tak museli strážník
a policista vykopnout dveře. Do
bytu ke staré paní se pak dostali
přes balkón. Ani oni ale v bytě
nenašli klíče, aby mohli otevřít dveře. Zdravotní stav staré
paní se zatím zhoršoval. Strážník i policista se ženou mluvili,
snažili se ji uklidnit. Asistentky
prevence kriminality od sousedů zatím zjistily, že dcera staré
paní odjela k lékaři. Vyjely proto
za ní, ženu přivezly domů i s klíči od bytu. Po otevření bytu byl
k seniorce, která těžce dýchala
a byla stále zmatená, přivolán
lékař. Dcera staré paní vysvětlila, že matka trpí stařeckou demencí, ona jí šla pro léky k lékaři a v bytě ji zamkla, aby matka
sama nikam neodešla. Jen díky
dobré práci asistentek prevence
kriminality, strážníků a policistů se tentokrát staré paní nic
nestalo.
(pur)
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MĚSTSKÉ DIVADLO MOST

Knihkupectví u Knihomila

10. 10. od 19 hodin MÓDA A HVĚZDY
Charitativní módní přehlídka MÓDA A HVĚZDY. V programu přehlídky se představí české
MISS ČR Nicol Švantnerová, Gabriela Kratochvílová a Lucie Šlégr, mostecké házenkářky
ČERNÍ ANDĚLÉ a další. Vstupné: 120 Kč.
12. 10. od 19 hodin MMMM - PESTRÁ KYTICE MELODIÍ
Koncert na zvláštní přání posluchačů. Ze světa šansonu, ﬁlmu a swingu. Zahajovací koncert 25. sezony Festivalového orchestru Petra Macka, dirigent Václav Blahunek. Sólisté: Radka Fišarová, Markéta Procházková, Jan Smigmator, Hana Seidlová - zpěv, Julius
Baroš – trublka. Pořádá Koncertní agentura MMMM. Vstupné: 300 Kč. Vstupenky není
možno rezervovat on line, ale pouze zamluvit nebo zakoupit v pokladně divadla.
15. 10. od 10 hodin PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ ANEB POZOR, ZLÝ PES! (pro školy)
Hororově detektivní komedie, ve které vám představíme nejslavnější případ Sherlocka
Holmese ve zcela novém světle. Vstupné: 150 a 170 Kč. Dopolední vstupné pro žáky: 80
Kč. Délka představení: 150 min.

Odborná a naučná literatura,
učebnice pro ZŠ + SŠ,
Moskevská 1999,
OC Atol Most, přízemí ČSOB
pondělí - pátek: 9.00 - 17.00
Telefon 476 702 220, 775 657 662
uknihomila@volny.cz

NOVINKY
Na vrchol K2 - Od triumfu k děsivé
tragédii – Pemba G.
Láďa Hruška se vrací – Hruška L
A synové – Gilbetr D.
Eliška Přemyslovna- Černa J.
Neuvěřitelné zkušenosti – Vašíček A.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
15. 10. od 17 hodin KRÁSA NESMÍRNÁ (premiéra - volné)
Inscenace na motivy ruských lidových pohádek, které se řadí k zakladním kamenům
slovanské kultury a patří do světového literárního fondu. Diváci uvidí hned tři pohádky v
jednom představení! O věrném vraníkovi, Jelena přemoudrá a Krása nesmírná. Ocitneme
se v oblacích, v podmořské říši i v tajemném lese. Výtvarně - hudební inscenace, která
se soustřeďuje na nadčasově platná témata dobro x zlo, hrdinství x zbabělství, láska x
nenávist. Pro děti od šesti let Délka představení 60 min.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Padrino Krejčíř Gangsterka – Kmenta
J.
Dívka v pavoučí síti Milenium 4–
Lagercrantz D.
Zázračný úklid - Kondo M.
Toltécké umění života a smrti – Ruiz
M.
První – Cassová K.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
10. 10. od 16 hodin POPELKA
Pohádkový písničkál o chudé dívce, která najde svého prince díky svým zvířátkům a
dobré víle. Napsali Jana Galinová a Jan Turek. V režii Jurije Galina hrají Lenka Lavičková,
Lukáš Masár, Jaroslava Zimová, Petr Erlitz, Jan Galinová, Kamila Raková, Kristýna Lišková, Robert Stodůlka, Vstupné 80 Kč.

CITADELA LITVÍNOV

ROZPIS NOVINEK

14. 10. od 19 hodin KORESPONDENCE V+W
Hrají: Václav Vašák, Jiří Vyorálek, Gabriela Mikulková / Anežka Kubátová Režie: Jan
Mikulášek
Inscenace vycházející z korespondence legendárních tvůrců Osvobozeného divadla Jiřího
Voskovce a Jana Wericha, jejichž cesty se po únoru 1948 rozešly. Jejich korespondence je silnou výpovědí o životě dvou mimořádných lidí v nelehké době, podává strhující
svědectví jejich originality i umělecké zralosti, ale současně odhaluje i osudy dvou významných osobností v bipolárním světě, plném železných opon a studených válek. Tyto
dopisy, které např. u J. Voskovce představují vrchol jeho poválečné literární tvorby, jsou
neocenitelným dokladem duchovního světa V+W.
Vstupné na volný prodej: 310,- / 350,- Kč. Délka představení: 2 hodiny 20 minut.

A synové
Stárnoucí spisovatel A. N. Dyer, který
se neustále vyhýbá očím veřejnosti a
jehož někdejší prvotina Ampersand
se stala kultovním románem americké mládeže, se během pohřbu svého
dlouholetého přítele psychicky zhroutí při myšlence na to, jaký život vedl
a kolika lidem za celé ty roky ublížil.
Náhle si uvědomí, že musí žít jinak
a udělat věci, které dlouho odkládal.
Jako první krok pozve své tři syny,
kteří se mnoho let neviděli, aby společně strávili týden vNew Yorku: Richarda, který se v Kalifornii snaží prosadit jako scénárista, Jamieho, jenž
se na dvacet let ponořil do tvorby dokumentárních ﬁlmů o lidském utrpení,
a nejmladšího Andyho, jehož příchod
na svět před sedmnácti lety celou rodinu rozbil a který je odhodlán před
návratem na školu přijít opanictví…

V+V ROCK BAR MOST
9. 10. od 21 hodin TOTAL - Cover Band - Ústí // LABE - Hard Rock - Ústí
„Pátek bude patřit Ústeckejm rockerům! Kapela „Total“ je i v rokáči známá, ale jako bývalý
Status Quo revival. A protože v kapele jsou fantastický klávesy, je na nich postavenej
převážně i repertoár kapel jako Pink Floyd, Uriah Heep, Deep Purple atd. Zkrátka opět
zábava a fortelnej bigbít. Druhá kapela „Labe“ taky u nás před lety hrála (dali se po šesti
letech opět dohromady), dnes je trochu změněná sestava a zpěvákem kapely je zpěvačka
ZUZKA FENGLOVÁ, tvrdá rockerka, možná znáte z kapel Ayerdal, M.Š.Group a teď Labe,
tahle tygřice stojí za poslech i pohled.“

Bohatství je jako moucha. Někdy
na orchideji, někdy (TAJENKA).

Vyluštěnou tajenku zašlete formou sms na telefonní číslo 9007706 ve formátu NG KH text tajenky, bez použití diakritiky. Dodržujte tento postup, nepřipisujte žádné
další údaje. Výherci budou obeznámeni na mobilní telefon. Cena jedné SMS je 6 korun včetně DPH. Technické zabezpečení služby poskytuje aSOUND Ivan Boublík,
Žukova 1507, Most. Tři příští vylosovaní výherci obdrží slevu 100 Kč na knihu zakoupenou v knihkupectví U Knihomila. Prokáží se průkazem totožnosti a výtiskem
týdeníku Homér. Na jednu knihu lze uplatnit pouze jednu výhru, slevy se nesčítají. Výhru uplatněte do jednoho měsíce od vylosování.
Tajenka z čísla 39: „MUZIKY“
Výherci: Věra Myslíková (Most), Pavel Janů (Most), Jaroslav Bauer (Litvínov)

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

RŮZNÉ

■ Prodám

sedací soupravu,
béžová barva, PC: 23 998 Kč, nyní
5 000 Kč, rohová + křeslo. Telefon:
731 329 980
■ Prodám kožený černý kabát,
dámský, velikost 48, baloňák –
dámský nenošený velikost 46-48,
černé boty na podpatku velikost
39, obraz pět dílů zvaný pěttych
– nepoužitý. Telefon: 723 085 088
■ Prodám motorovou travní
sekačku s pojezdem a startérem,
zánovní. Telefon: 725 464 073
■ Prodám knihy, téma 2. světová
válka, cena dohodou. Telefon: 731
532 305
■ Prodám kvalitní knihy od r.
1946 (160 ks komp.), starší obrazy

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548
různých autorů, sklo, žehlička. Volat od 19 hod. Tel.:604 103 485
■ Koupím plynové topidlo „Gamat 4 000“, staré, ale funkční. Hledám odborníky: filatelisty a sběratele angličáků (seriozní). Díky za
nabídky. Telefon: 737 545 100
■ Prodám sedací soupravu rozkládací, 5 míst + křeslo. 2 300 Kč,
sedací souprava rozkládací: 1 800
Kč. Telefon: 607 277 880 – večer
■ Prodám lednice s mrazákem, 2
ks – 2 800 Kč, 2 ks sporáku na PB
– 2 300 Kč/ks, šuplíkový mrazák 3
500 Kč, velkou palmu 20 listů 1800
Kč, 2 ks sedací souprava rozkládací, 2 300 Kč a 1 800 Kč. Telefon: 607
277 880
■ Prodám stolky a židle z hospůdky, levně, 4 ks lavice spojené
se stoly – venkovní posezení, 1 700
Kč/ks. Telefon: 607 277 880 – večer
■ Prodám rozkládací válendu
s úložným prostorem, zachovalá,

cena 1 000 Kč. Telefon: 725 619
507
■ Koupím sušenou konvalinku,
poštou na dobírku. Telefon: 607
679 928
■ Prodám baloňák, velikost 46,
nenošený, dárek z Rakouska za
300 Kč, černé dámské kožené boty
na podpatku, číslo 39, za 150 Kč,
obraz 5 dílů za 1 500 Kč. Telefon:
723 085 088
■ Sbírám a koupím starý porcelán a sklo. Nabídněte, rád přijedu. Telefon: 725 552 967, e-mail:
sp.111@seznam.cz
■ Hledám budoucí maminku,
která by měla zájem pořídit levně
výbavičku pro své miminko, velikost 0-6 měsíců, s výhledem na
zimu, dobírka možná. Telefon: 737
843 626
■ Koupím staré hračky, Merkur,
vláčky, auta na bovden a jiné. Telefon: 608 224 183

AMA SCHOOL
mateřská a základní škola v Mostě

- kdo levně prodá
nebo daruje piano.
Kontakt: 602 617 617

■ Prodám dezertní soupravu
porcelánu „cibulák“, originál. Cena
dohodou. Telefon: 721 113 422

Přijmu brigádníky
na malířské, sádrokartonářské a pomocné práce.

BYTY, DOMY

■ Koupím byt 1+1 nebo 2+KK v
Mostě. Volejte na telefon: 775 279
229
■ Prodám DB 1+1 v prvním patře, 38 m2, cihlový dům s výtahem
v Mostě, blízko středu města, v
klidném prostředí, cena 183 000
Kč včetně členského podílu 24 000
Kč, byt volný ihned. Telefon: 721
828 479
■ Pronajmu zařízenou garsonku
v soukromém domě u gymnázia v
Mostě. Telefon: 607 681 434
■ Sháním pronájem 2+1, Most,
do 5 000 Kč + kauce. Telefon: 607
109 439
■ Prodám příjemný slunný byt
1+1 v Litvínově - Ruská ulice. Byt
je v prvním patře, rozloha 35 m2,
samostatná koupelna a záchod.
K bytu je balkón a sklepní prostor.
Po částečné rekonstrukci, včetně
plastových oken a zateplené fasády. Nízké náklady. Cena: 350 000
Kč. Telefon : 775 351 975
■ Vyměním byt 1+3 za byt 1+1
v dobré lokalitě na Meziboří. Telefon: 721 113 422

Nástup ihned.

Tel. 608 112 122
■ Prodám DB 1+1, 37 m , v prv2

ním patře cihlového domu s výtahem, blízko středu města, v klidném prostředí. Cena 183 000 Kč.
Telefon: 721 828 879

SEZNÁMENÍ

■ V každom veku je dar lásky,
ktoru hladám, ak máš hodnot
srdca. Napíš. Žiadný flirt. Muž 57,
prac. Len vážně. Tel. 775 427 706.
Jozef Offertaler, Husova 2390, 440
01 Louny.
■ Muž 57 nehladá majetky ani
krásu, to vše trvá do času, ale
hladám srdca vernost, to trvá na
večnost. Žiadný flirt. Som z Loun a
dialka není prekážka. Tel. 775 427
706. Zn. Vážně.
■ Vdova, 65/160/70, hledá pána
k seznámení do 70-72 let, z Mostu a okolí – nekuřáka. Telefon: 733
733 924
■ Muž 31 let, hledá ženu do 45
let, na vzhledu nezáleží, ale miluji
Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457
Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)
Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina,
plastová okna, rozvody vody, podlahy.
Dům má novou střechu, je odizolován
a zateplen. V bezprostřední blízkosti
obchod, MHD, sportovní hala, sjezdovka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém
jednání možná sleva.

Telefon: 608 026 025

Tel. 704 007 132
baculky. Pokud tu někde jsi, tak se
ozvi. Info: REDAKCE
■ Muž 29 let, sportovní postavy,
75 kg, hledá ženu do 40 let, pokud
tu někde jsi, tak se ozvi. ZN: Samota bolí. Info: REDAKCE
■ Muž, rozvedený, 57/184, pracovitý, Louny, nehledá majetky ani
povrchnú krásu, ale hledá to, čo si
mnohý nevážia a to hodnoty srdca. Len vážně, žiadný flirt. Telefon:
775 427 706
■ Hledám kamaráda, já, kluk 36
let, ostatní ústně, jen seriozní nabídky, zájem: dějiny, příroda, cestování. Telefon: 739 857 839
■ 50letý muž mladšího vzhledu
hledá sympatickou kamarádku,
pokud možno menší postavy.
Mostecko. Telefon: 702 917 726
■ Životem zklamaná a zraněná,
39 let, menší 150 cm, silnější postavy, hledá přítele z okolí Mostu,
nekuřáka, na trvalý vztah. Najdu
konečně své štěstí? Jen vážně. Telefon: 721 464 015
■ K občasným schůzkám, hledá
75/170 nekuřačka z Mostu přítele
nekuřáka, abstinenta, též z Mostu.
Telefon: 731 389 028
■ Rozvedený 62/164/72 kg, hledá hodnou ženu z Mostu a okolí.
Vážný vztah. Telefon: 702 810 302
■ Pro přítele 69 let, seznámení, s
vlastním bytem, bez závazku, ŘP
vítán – není podmínkou. Most. Telefon: 607 656 863

ZAMĚSTNÁNÍ

■ Sháním

brigádu nebo přivýdělek, ID, je mi 33 let. Telefon: 607
109 439. Most a okolí

sport

9. říjen 2015

Do semiﬁnále míří Gamblers, Old
Bridge, Inseminátors a Hospoda ULITA
MOST - První říjnový víkend bylo hřiště 11. ZŠ v Mostě zasvěceno
čtvrtfinálovým bojům letošního ročníku Mostecké ligy malé kopané. Své síly postupně poměřily čtyři dvojice týmů a to Gamblers
Most – FC Gunners Most, Inseminátors FC – proOFFICE, Old Bridge
– FC Levels a Bridge City – Hospoda ULITA.

Šek od starostky Drahomíry Miklošové
(vpravo)převzala předsedkyně spolku
Diahelp Pavla Urbanová.

Golfem podpořili
nemocné děti
MOST - Oblastní sdružení ODS
Most uspořádalo charitativní
golfový turnaj, jehož výtěžek
byl věnován spolku Diahelp,
který se věnuje pomoci rodinám, jejichž děti onemocněly
nevyléčitelnou nemocí diabetes
mellitus I. typu.
Diahelp funguje od roku
2008 a má 100 členů. Na turnaji
startovaly čtyři desítky hráčů.
Účastníci Diahelpu věnovali
částku ve výši 14 640 korun.
Peníze budou použity na ná-

kup některé z pomůcek, které
jsou nezbytné pro každodenní
potřeby nemocných dětí. Spolek Diahelp poskytuje rodinám
s takto nemocnými dětmi pomůcky, které jsou pro řadu rodin finančně nedostupné a pojišťovny je hradí jen částečně.
Symbolický šek z rukou předsedkyně oblastního sdružení
a starostky Obrnic Drahomíry
Miklošové převzala předsedkyně spolku Diahelp Pavla Urbanová.
(jak)

V první dvojici byli jasným favoritem Gambleři, kteří také zvítězili nad Gunners 12:2 a 7:2. V druhé dvojici se proti sobě postavili
Inseminátoři s týmem proOFFICE. I zde byli favority Inseminátors. Ti také nakonec vybojovali
postup za dvě výhry 4:2 a 5:4.
Třetí čtvrtfinálovou dvojici
tvořili hráči Old Bridge a FC

Levels. Tento duel byl nakonec
nejvyrovnanějším, když Old
Bridge postoupili až po nedělním penaltovém rozstřelu.
V sobotu Old Bridge zvítězili
6:2 a v neděli zase stejným rozdílem vyhráli Levels. Na penalty
potom postoupili Old Bridge.
Poslední čtvrtfinále, které
bylo také vyrovnané, si zahrá-

Litvínov jde v evropské lize
šampionů dál, vyřadil Vídeň
Litvínov – V úterý se hrála na ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky
odveta prvního kola play off Champions Hockey League, v které se
na severu Čech představil tým Vienna Capitals.
Zápas nenabídl zrovna vrcholový hokej, hodný mistrů,

nicméně Litvínov nakonec svého soupeře přetlačil, když sice

Baník vyhrál potřetí
MOST - Třetí vítězství v řadě si
připsali fotbalisté třetiligového
FK Baník Most 1909, kteří v nedělním utkání 11. kola ČFL získali cenný skalp v podobě výhry
nad lídrem tabulky, mužstvem
MFK Chrudim.
Na stadion Josefa Masopusta
přijel aktuálně suverénní tým
právě probíhajícího ročníku třetí ligy, a přesto, že byl favoritem
utkání, nakonec odjel s prázdnou.

Mostečtí v zápase sice prohrávali, ale dvě branky středopolaře
Kotlana ve druhém poločase
strhly vedení a nakonec i vítězství na stranu Baníku.
FK Baník Most 1909 - MFK
Chrudim 2:1 (0:1). Branky: 57.
Kotlan, 75. Kotlan (pen.) – 11.
Kesner. Sestava Mostu: Divkovič
– Šíša, Heger, Černý, Chábera –
Hejda (93. Štefko), Kotlan (82.
Bouška), Gedeon, Koudelka – Surynek (86. Dolejší), Hájek. (jak)

Na Zubří nestačili
MOST – V neděli se utkali mladší
dorostenci Házenkářského klubu Baník Most s jedním z aspirantů na celkové vítězství v soutěži s týmem HC Zubří.
Soupeř začal střetnutí náporem a Most se jen stěží dostával
do obrátek. Nakonec se ale Mostečtí probudili a vyrovnali hru.
Povedlo se jim několikrát srovnat stav. Bohužel potom si hráči
Baníku vybrali několik slabších
chvil a zkušený soupeř je trestal
z rychlých útoků a odskočil na
rozdíl pěti branek (13:18).
Druhý poločas začal podobně
jako první. Mostečtí se snažili,
ale některé nepřesnosti a slabší
fyzická kondice nakonec rozhodly, že soupeř si z Mostu odvezl výhru 24:33.

„V prvním poločase, dokud
jsme měli sílu, se hrála vyrovnaná házená. Bohužel před koncem poločasu nám došly fyzické
síly a soupeř nám odskočil až na
rozdíl pěti branek. Druhý poločas
měl obdobný průběh. V zápase
nás sráželo neproměňování šancí z postu křídel a lepší obranná
činnost soupeře. Zubří bylo nad
naše síly a po zásluze si odvezlo
z Mostu oba body. Pro kluky to
byla dobrá zkušenost a škola,“
řekl k průběhu zápasu mostecký
trenér Jakub Verner. Sestava Baníku: Balín, Zmatlík, Schichor
7, Hrošek 4, Lesař 4/1, Pour 3/1,
Kubal 2, Harvan 2/1, Kašpárek
1, Bada 1, Levý, Holubec, Jahn,
Janásek. Trenéři: Verner a Kubal.
(jak)

li Bridge City a ULITA. Bridge
City sice dokázali v sobotu vyhrát 3:1, nicméně v neděli po
porážce 2:6 zůstali před branami semifnále.
V semifinále se proti sobě
postaví dvojice Gamblers Most
– Hospoda ULITA a Inseminátors FC – Old Bridge. Do čela
kanadského bodování letošního
play off vyskočili Adam Koudelka (4+2) z Gamblers Most
a Jaroslav Holman (3+3) z Old
Bridge. Semifinále bude zahájeno v sobotu v 11.00 hodin na
hřišti 11. ZŠ Most.
(jak)

v normálním čase prohrál 1:2,
ovšem na zápasy to tím pádem
bylo 1:1 a na skóre 5:5. Šlo se
tedy do prodloužení a v něm
v 65. minutě propálil Lukeš
gólmana Víděňáků a zajistil tak
svému mužstvu postup do dalšího kola. Jeho soupeřem bude
švédská Frölunda Indians z Göteborgu.
HC Verva Litvínov – Vienna Capitals 2:2 v prodloužení. Branky a nahrávky: 47.
Jánský (Pavlík), 65. Lukeš
(Hübl) – 46. Rotter (Sharp),
51. Whitmore (Dzieduszycki,
Milam) Rozhodčí: Vinnerborg
(SUI) a Fraňo. Vyloučení: 4:6,
navíc Bois (V) 2+2 min. Využití: 1:1. Oslabení: 0:1. Zásahy:
Horák 25 - Kickert 30. Diváci:
2 084. Třetiny 0:0, 0:0, 1:2 –
1:0. Sestava Litvínova: Horák
- Kubát, Chaloupka - Sklenička, Pavlík - Pavelka, Frolo - Kokeš, Gula - Martynek,
Hübl, Lukeš - Jánský, Hanzl,
Trávníček - Řehoř, Piroš, Hořava - Písařík, Smolka, Jurčík.
Trenéři: Rulík, Weissmann,
Šlégr.
(jak)

Dorostenci přivezli body z jihu Čech
TÁBOR - V dalším kole České ligy dorostenců kategorie U19 zajížděl
FK Baník Most 1909 k utkání do Tábora. Odtud hráči Baníku nakonec přivezli plný bodový zisk, když domácím nastříleli čtyři branky
a obdrželi pouze jedinou.
„Utkání bylo bojovné, ale
z naší strany se snahou o kombinační fotbal. Od úvodních minut
jsme byli fotbalovějším týmem,
vytvořili si množství šancí. Velmi
dobře ale chytal domácí brankář,
který hlavně v úvodních dvace-

ti minutách vychytal, co mohl.
Většina našich hráčů odehrála
výborné utkání, podložené vysokým nasazením, množstvím
kombinací na volné nabíhající
spoluhráče a se spoustou příležitostí,“ řekl k průběhu utkání

trenér Baníku Vít Raszyk.
MAS Táborsko U19 - FK Baník Most 1909 U19 1:4 (1:2).
Branky Mostu: 10. Hruštinec,
24. Plos, 58. a 72. Vaschkevich.
Sestava Mostu: Stanko (46. Bohata) – Valta (78. Fořt), Záruba,
Kocík, Šoupa – Urban, Hruštinec, Plos ( 56.Vaschkevich),
Benda (71. Hošek) - Vild (74.
Kasal), A. Weickert. Trenéři: Vít
Raszyk, Rostislav Broum. (jak)

V zápase se Žďárem nad Sázavou pak Most sice prohrál
úvodní směnu, vývoj ale otočil
a zvítězil vysoko 15:5. Po čtvrtém kole I. ligy tak Most poskočil na sedmou příčku s bezpečným náskokem na chvost
tabulky. A sedmá příčka by
měla mosteckému týmu, který
má v závěrečném kolo volno,
patřit i v konečném účtování
sezony.
Také v pátém kole druhé ligy
měla družstva z Mostecka k dispozici domácí prostředí. Ani
jedno z nich ale letos nebojuje
v soutěži o přední umístění.
A žádné překvapení v tomto

ohledu nepřineslo ani toto kolo.
Body z Mostu odvezli Sokol
Stochov a Prague NHL. Družstva z Mostecka bodovala jen ve
vzájemných zápasech.
V pátém kole třetí ligy, která
nemá pevné rozlosování, zasáhly do hry čtyři mostecké celky.
Velmi aktivní jsou letos týmy
Real Draci 18. ZŠ Most a BHC
15. ZŠ Most. Oba si již také
s předstihem zajistily účast ve
finále o Severočeský třetiligový
pohár. Výsledky:
I. liga družstev – 4. kolo: Prague NHL - BHL Zekatel Žďár
n.S. 16:6, Prague NHL - BHC
StarColor Most 7:11, BHL Ze-

katel Žďár n.S. - BHC StarColor
Most 5:15, BHC Dragons Modřice - SHL SDS EXMOST Brno
11:5, Doudeen Team - SHL
SDS EXMOST Brno 7:12, BHC
Dragons Modřice - Doudeen
Team 8:6, Sokol Stochov-Pečky - Šprtmejkři Ostrava A-One
6:11, Sokol Stochov-Pečky SHC Bizoni Uherčice 11:4, SHC
Bizoni Uherčice - Šprtmejkři
Ostrava A-One 6:11. Tabulka
po 4. kole: 1. Šprtmejkři Ostrava
A-One - 14 bodů / 7 utkání, 2.
BHC Dragons Modřice 12/7, 3.
SHL SDS Exmost Brno 11/7, 4.
WIP Reklama Dobrá Voda 10/7,
5. Doudeen Team 8/7, 6. Sokol
Stochov-Pečky 7/7, 7. BHC StarColor Most 6/9, 8. SHC Bizoni
Uherčice 2/7, 9. Prague NHL
2/7, 10. BHL Zekatel Žďár n.S.
0/7.

Na extraligu zase
v neděli
V dalším kole nejvyšší
hokejové soutěže se úřadující mistr HC Verva Litvínov
představí v domácím prostředí v neděli 11. října. To
na ledě Zimního stadionu
Ivana Hlinky přivítá po pátečním derby v Chomutově
celek Pardubic. Zápas začíná
v 17.30 hodin.

Ženy HC vyhrály
v Berouně
Hokejistky HC Litvínov se
v dalším utkání své mistrovské soutěže představily na
ledě v Berouně, kde domácím tým nakonec těsně porazily 2:3. Teď je čeká pauza
až do 18. října, kdy zajíždějí
k utkání do Kladna.

Házenkářky celkem
jasně přejely Prešov
V předehrávce 5. kola interligy házenkářek celkem
jednoznačně porazil tým
Černých andělů svého soupeře z východního Slovenska, konkrétně Bemaco Prešov 39:20, po poločase 18:10.
Nejvíce branek nastřílely
Szarková 8/2 a Súkenníková
7.

Našim se tentokrát
nedařilo
Pokračovala fotbalová divizní skupina B. Našim dvěma zástupcům se tentokrát
nedařilo. FK Litvínov si zajel
pro porážku 2:1. Baník Souš
hrál sice doma, ale také prohrál, a to 0:2 s Vilémovem.

Fotbalistky Souše
přehrály Postoloprty
Hráčkám Baníku Souš
se podařilo v utkání divize
A Čechy porazit favorizovaný celek FK Postoloprty, a to
dokonce na jeho hřišti 0:3.
O branky vítězek se podělily
Polívková, Králová a Tóthová.

V pondělí na derby
s Litoměřicemi

Dvě prvoligová vítězství
mosteckého celku
MOST – Výhodu domácího prostředí dokázal prvoligový šprtcový
tým BHC StarColor Most proměnit ve dvojnásobné vítězství. Bodová přetahovaná s Prague NHL vyzněla v závěru lépe pro Mostecké,
kteří vyhráli 11:7.

11

Prvoligový tým hokejistů
HC Most se po středečním
duelu s Duklou Jihlava představí na domácím ledě opět
v pondělí 12. října. V derby
utkání přivítá Stadion Litoměřice. Střetnutí začíná tradičně v 17.30 hodin.

O víkendu hrají ligové
dorostenky
II. liga družstev (sk.Čechy) –
5. kolo: KSH CorroTech Meziboří - ESH Praha 2:5, Sokol Stochov - BHC StarColor Most „B“
4:3, Sokol Stochov - BHC 4.ZŠ
Most 7:1, BHC StarColor Most
„B“ - ESH Praha 1:7, BHC 4.ZŠ
Most - BHC StarColor Most „B“
3:4, KSH CorroTech Meziboří Sokol Stochov 1:5, ESH Praha
- Sokol Stochov 5:3, BHC 4.ZŠ

Most - KSH CorroTech Meziboří 2:5, BHC StarColor Most „B“
- KSH CorroTech Meziboří 3:4,
ESH Praha - BHC 4.ZŠ Most 9:0
III. liga družstev (sk. Čechy)
– 5.kolo: Real Draci 18.ZŠ Most
- BHC 15.ZŠ Most 3:5, 3:5, 5:4,
6:1, 5:3, Netopýři Most - BHC
15.ZŠ Most 5:3, 2:5, Klub dětí
Most - BHC 15.ZŠ Most 3:6.
(has, jak)

Ligové dorostenky Basketbalového klubu Baník Most
hrají o víkendu dvě domácí
utkání. V sobotu 10. října se
střetnou s BLK Slavia Praha
(15.00) a v neděli s USK Praha B (10.00). Oba zápasy se
hrají v sportovní hale v Mostě.
(jak)
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Zveme vás na zakázaný výlet
do vypuštěné přehrady Fláje
Mimořádný pohled se naskytne každému, kdo letos navštíví přehradu Fláje. Kvůli nutným opravám abrazních srubů
na březích nádrže byla hladina
snížena z cca 736,09 m n. m. na
potřebnou kótu 729,00 m n. m.
Ve flájské přehradě je v současné době tak málo vody, že jsou
vidět i zbytky obcí, které kdysi musely zmizet z mapy kvůli
založení přehrady. Přehradě
ustoupily Fláje a osada Vilejšov.
Letos jsou mimořádně vidět
zbytky někdejší infrastruktury
a kamenné základy. Lákavý pohled si ale mohou turisté dopřát
jen za cenu porušení zákona.
I po vypuštění přehrady vstupují do prvního ochranného pásma. Zveme vás proto na výlet do
zatopených Flájí prostřednictvím fotografií.
(pur)

Předseda redakční rady:
Petr Petrik
Ředitelka společnosti:
tel.: 476 103 977
Ing. Martina Sabolová
(reditel@homerlive.cz)
Obchodní oddělení, inzerce:
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
tel.: 476 108 412
Roman Moucha
(grafik@homerlive.cz)
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360,
434 01 Most,
e-mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
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,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

