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Technické muzeum se uzavře
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NÁBOROVÝ PØÍSPÌVEK

 PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK


SVOZ z okolních lokalit ZDARMA

MOSTECKO – Podkrušnohorské technické muzeum se tento měsíc zavře. Naštěstí jen na několik měsíců.
Otevře se až s novou sezónou. Už teď ale připravuje velkolepé zážitky.
Stále více novinek, akcí a zajímavých exponátů
mohou návštěvníci vidět v Podkrušnohorském
technickém muzeu, v prostorách bývalého dolu
Julius III. Muzeum se stává častým cílem školá-

ků i studentů, ale také rodin s dětmi. „Návštěvnost
v letošním roce byla obdobná jako v loňském. Zavítalo k nám zhruba jedenáct tisíc lidí, což je v těchto
podmínkách, v jakých jsme, pro nás naprosto úžas-

né,“ pochvaluje si zájem veřejnosti ředitel muzea
Zbyněk Jakš. Muzeum navštěvují také lidé ze
zahraničí a dostanou se sem například i lidé na
vozíčku. Ti i všichni ostatní se mohou kochat například expozicí rudného dobývání, prohlédnout
si záchranářskou techniku, ale také simulovanou
štolu.
(Pokračování na straně 4)
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Milí čtenáři,
týdeník Homér číslo 43/44
vyjde v pátek 6. listopadu.

Vláda jednala v Ústeckém
kraji
Vláda při svém jednání v Ústeckém
kraji prolomila limity na Dole Bílina
a slíbila dokončení dálnice D8.
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Do otevření nové haly
zbývají dny

 Podkrušnohorské technické muzeum bude nyní na pár měsíců mimo provoz. V příští sezóně by se mohli návštěvníci dočkat zajímavých novinek a lákadel.

Už v listopadu se otevře sportovcům
po rekonstrukci sportovní hala Koldům.
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Rakovina prsu, téma nejen
pro ženy
Jak poznat rakovinu prsu, co dělat
a jak provést samovyšetření...

12

9 771212 397004

42

Parkoviště v Okružní:
Už je beznadějně plno!
MOST – Nové velkokapacitní parkoviště v Okružní
ulici, které se mělo otevřít už během prázdnin, je
stále prázdné. Kdy se otevře, se zatím neví. Už teď
je ale jasné, že na volná parkovací místa si budou
muset zájemci počkat v pořadníku. Stávající místa
jsou totiž už zamluvená.
Obyvatelé sedmistovek, zvláště pak řidiči, by se
měli v příštích týdnech snad už konečně dočkat
nového hlídaného parkoviště. Jeho stavba měla
být dokončena původně do 31. července. Otevření
parkoviště zatím brání problémy s připojením sítí.
„Řeší se zde problém s připojením ze strany ČEZu.
Ten chtěl připojit oblast až někdy v listopadu,“ informoval na tiskové konferenci primátor Jan Paparega. Kolaudace parkoviště proběhla už minulý
týden. „Termín otevření parkoviště bude záležet jen
na tom, kdy bude připojeno k sítím,“ neuměla říci
přesný termín ani tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
Vedení města přesto věří, že tu lidé budou parkovat už velmi brzy. Jejich plechoví miláčci tu budou mít větší komfort i bezpečí. Místo tu najde
na sto třicet vozidel. „Parkoviště bude oplocené

a hlídané, přejde pod správu Městské policie Most
a stání budou placená,“ uvedla dále tisková mluvčí. Hlídat parkovací plochu budou městští strážníci, kteří ji budou mít pod 24hodinovou ostrahou.
Smlouvy na dlouhodobé stání se budou uzavírat
ve stejném režimu jako i na parkovištích v ulici
Halase, Pionýrů, 1. máje či J. Ševčíka. Cena za
měsíc vyjde zájemce na čtyři sta korun. Možnost
krátkodobého stání zde bude rovněž za standardní cenu 30 korun na den.
I když se parkoviště ještě ani neotevřelo, o místa
vypukla mezi lidmi bitva. „V tuto chvíli není na parkovišti, co se týče dlouhodobého stání, jediné volné
místo. Lidé si je zamluvili už s předstihem. Poptávka
je dokonce už teď o něco vyšší než počet míst,“ potvrdila informaci mluvčí Městské policie v Mostě
Ilona Kozlová. Další zájemci tak budou muset počkat v pořadníku, než se nějaké místo uvolní.
Příjezd na parkoviště je řešen z křižovatky ulic
Okružní a Josefa Ševčíka. Výstavbu parkoviště realizovala společnost Skanska za 9 916 422,20 Kč
bez DPH. Původní rozpočet počítal s náklady ve
výši zhruba 16 330 000 Kč bez DPH.
(sol)

Na novém parkovišti v Okružní ulici najde místo 130 vozidel.

Jak německé retro
porno
„Politici neudržují voliliče v umělém spánku nebo
bo
pod sedativy pouze pro-to, že by na ně neměl
kdo pracovat“
S nadějemi očekávané výjezdní zasedání
vlády v Ústí nad Labem
se ukázalo být vzrušující jak německé retro
porno. Politici jednali
za zavřenými dveřmi skoro pět hodin, aby nakonec s tříhodinovým zpožděním předstoupili před
novináře. Mikroscénka, při které dostali prostor
pro otázky pouze novináři z pěti celostátních médií, odkryla typický nešvar pražské elity – zpupnost
a aroganci. Dva z pěti celoplošných novinářů svůj
prostor využili k otázkám, které se za mák netýkaly Ústeckého kraje. Novináři z regionu prostor
na dotazy na tiskovce nedostali. Ukázka, jak je
vrcholným politikům tento kraj lhostejný, se opakovala minimálně ještě dvakrát. Za prvé: havíře
a lidi, kteří před krajským úřadem na vládu a jejího
prvního muže od rána čekali, obešel předseda vlády
velkým obloukem. Za druhé: i když se krajští radní
snažili, seč mohli, požadavky a potřeby našeho kraje
vláda neposlouchala. Ostatně, proč by taky jo, když
si přeje něco úplně jiného? Sleduji, jak se politická
vrchnost k našemu kraji chová a vážně se bojím, že
jeho problémy hodí za hlavu, stejně jako všechno,
co přesahuje volební období. Sahání si na evropské
peníze, které mají podle rad premiéra Sobotky řešit romskou problematiku a fatální sociální situaci,
náš region nevylepší. Schovávání pražských hlav do
písku jednou vyvrcholí velkým malérem. Problém
zdejšího kraje musí politici začít řešit včas, než budou neřešitelné.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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komunální politika
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Ze Zahražan zmizí dopravní značky
MOST – Obyvatele z oblasti pod Širokým vrchem a Hněvínem čekají
rozsáhlé dopravní úpravy. Zavede se zde například přednost zprava
a zmizí nadbytečné dopravní značení.

Zkratka na Most už je otevřená.

Do Mostu už bez objížď ky
MOST/BRAŇANY – Řidiči, kteří jedou do Mostu přes Lom a
Mariánské Radčice, už nemusejí
objížďkou. „Zkratka“ propojkou před obcí Braňany na ulici
Mosteckou je totiž znovu v provozu.
Řidiči, kteří jezdí do Mostu
cestou přes okraj obce Mariánské
Radčice, nemohli několik dnů
využívat propojku vedoucí před
obcí Braňany do ulice Mostecká.
Silnice byla uzavřena a vozidla
musela zajíždět až do Braňan
a přes obec pokračovat dál na
Most. „Aby řidiči mohli komfortněji a bez problémů využívat
i nadále zmiňovanou „propojku“,
vedení naší společnosti rozhodlo

o její okamžité a nutné opravě.
Na cestě se objevily výtluky a nerovnosti na krajnici především ve
stoupání za odbočkou z hlavní
komunikace vedoucí do Braňan,
která má ochránit řidiče jezdící touto „propojkou“ právě před
možnými problémy v letošním
zimním období. Nezbytné opravy
budou hotové nejpozději do konce
října,“ informoval Rudolf Kozák,
vedoucí odboru a zástupce ředitele strategie a komunikace Severočeských dolů, a.s. V současné
době je komunikace už spravená
a v problematických místech dokonce rozšířená. Vozidla údržby
nyní ještě čistí okraje podél komunikace od náletů.
(sol)

Obdobné dopravní úpravy
a „vylepšení“, která fungují již
zhruba rok na sídlišti Liščí Vrch,
se budou realizovat i v oblasti
Zahražan. Dopravní úpravy na
sídlišti Liščí Vrch přinesly výrazné zklidnění a zpřehlednění
dopravy, snížení počtu dopravních značek a zvýšení počtu
parkovacích míst. Nyní se město rozhodlo uskutečnit podobné
úpravy i v oblasti vymezené ulicemi SNP, Čs. armády, Alej Boženy Němcové, V Rokli a silnicí
č. I/13. Zvláštní dopravní úpra-

vy by se měly týkat i místní ulice
Maršála Žukova. „Lidé si přáli,
aby tu byla oddělena chodníková
plocha od vozovky. Nevznikne tu
klasický chodník s obrubníkem,
ale k úpravám dojde. Plánuje se
zde nové vodorovné dopravní
značení a instalují se tu i nové
plastové prvky na komunikace,“
nastínil náměstek primátora
Marek Hrvol. Upozornil, že ke
změnám v dopravě se konalo
před časem také veřejné projednávání. „Na veřejném setkání se
řešila celková redukce a změny

v oblasti Zahražan. Projednávání se zúčastnilo hodně obyvatel.
Prezentovali jsme jim studii a jejich připomínky jsme zapracovali
do studie tak, aby byla spokojenost maximální,“ dodal Marek
Hrvol. Studie už je hotová a následně město nechá zpracovat
projekt. Na změny si ale lidé ještě počkají. „Projekt zrealizujeme
nejdříve až v roce 2017,“ uvedl
náměstek Hrvol.
Hlavní změnou bude kromě snížení počtu svislého dopravního značení také sladění
s platnými právními předpisy
a úprava dopravního značení ve
vztahu k zákonným ustanovením bez zbytečného zdvojování.

Dojít by mělo k jednosměrnění
některých ulic, například i ulice
Maršála Žukova.

Změny se chystají
i na Výsluní
V trendu likvidování lesů značek na sídlištích, zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a zlepšení
parkování chce město pokračovat
i v dalších částech města. „Máme
novou studii i na šestistovky. Týká
se opět redukce dopravního značení. Chceme jít trendem, kdy tyto
jednotlivé oblasti budeme řešit,
zpracovávat studie a pak je i realizovat,“ doplnil ještě náměstek
primátora.
(sol)

Občane, nepanikař! Dostaneš SMS
MOST – Mostečany by už neměla v případě nenadálých mimořádných událostí a havárií zachvacovat panika. Město Most totiž zavádí
rozesílání varovných textových zpráv na mobily. Lidé se ale budou
muset přihlásit do databáze.

Nebojte se Santa Clause v létě
MOST – Říká se, že v dnešní době jsou Vánoce především svátkem marketingu. A je tomu skutečně tak! Tesco opět nezklamalo
a tradičně už v polovině října vystavilo neúprosný vzkaz. V podobě štědrého stromu dostáváme „radostnou“ připomínku, že
boj o vánočního zákazníka a naše peněženky právě začal. (red)
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Už od srpnové havárie v litvínovské chemičce avizuje vedení města, že rozšíří v Mostě
komunikační systém o zasílání
informativních SMS zpráv. Teď
se konečně Mostečané dočkali
a nemusejí tak mít strach, že
budou „odstřihnuti“ od informací. Kritika na neinformovanost se vznesla i na zastupitelstvu s tím, aby město zajistilo
vhodnou nápravu. Zvláště pak
o včasné informování žádali
Souští, a to vzhledem ke vzdálenosti čtvrti od litvínovské
chemičky.

„Jsme připraveni na spuštění
systému a jen čekáme na rozhodnutí města Litvínova, zda
se k našemu plánu rozesílání
varovných SMS zpráv připojí,“
ujistil primátor Mostu Jan Paparega a dodal, že město Most
také jedná s vedením společnosti Unipetrol o možnosti, že
by chemička na zřízení a provoz tohoto systému finančně
přispěla. Podle radnice je tento
způsob nejefektivnějším upozorněním a varováním v případě, že by k něčemu podobnému
došlo i v budoucnu. „Varování

prostřednictvím SMS zpráv je
namístě. Mobil dnes využívá 90
procent lidí,“ je přesvědčen primátor. Jediné, co bude ale potřeba udělat, aby systém mohl
fungovat a obyvatelé kýžené
informace dostali, je, že se lidé
musejí přihlásit do databáze.
„Původní záměr, že by SMS zprávy dostali automaticky všichni
občané nacházející se v dané
lokalitě, bohužel není, alespoň
prozatím, technicky proveditelný.
Nicméně je možné na mobilní
čísla občanů, kteří se do systému
sami přihlásí, posílat SMS zprávu,“ ujišťuje první muž města.
V praxi to pak bude znamenat,
že se zájemci z řad občanů registrují buď na webu města nebo
prostřednictvím SMS zprávy.

Nezvalova ulice se
rozkope ještě před zimou
MOST – Centrum Mostu v ulici V. Nezvala budou dlouhou dobu hyzdit výkopy. Bude totiž nutné zrekonstruovat zde poruchový vodovod. Výkopy se zatím nedotknout chodníků ani komunikací, aby tu
práce neomezovaly provoz přes zimu a lidé tudy mohli chodit. Naplno se začne kopat znova na jaře.
V centru Mostu začíná ještě teď před zimou Severočeská
vodárenská společnost s rekonstrukcí často poruchového
vodovodu v ulici Vítězslava
Nezvala. Stávající litinový vodovod byl zprovozněn už v roce
1960. Je tudíž ve velmi špatném
technickém stavu a opakovaně
poruchový. „Obnova majetku
je v centru našeho zájmu, proto podíl prostředků určených na
obnovu rok od roku roste. Z letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme již celých

80 procent, tedy celou miliardu
korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční
akce v mostecké ulici Vítězslava
Nezvala bude zrekonstruován
téměř 600metrový poruchový
úsek vodovodu, na který je připojeno zhruba 1 300 obyvatel,“
říká generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti
Bronislav Špičák. V ulici Nezvala se nachází ale i další vodovodní řad. I ten je z šedesátých
let minulého století. Ten zatím

ale oprava mine. „V téže ulici je
také vedený zásobní vodovodní
řad a kameninová kanalizace
z roku 1966. Ty jsou ale v dobrém stavu a výměnu nepotřebují,“ ujistil tiskový mluvčí vodárenské společnosti Jiří Hladík.
V rámci investiční akce se pro
nový vodovod použije potrubí
z litiny o vnitřním průměru 100
mm a v délce přes půl kilometru. Součástí stavby je přepojení
všech 12 stávajících domovních
vodovodních přípojek na trase.
„V současné době zhotovitel čeká
na vydání výkopového povolení.
Stavba bude v celé délce realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena
obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou,“ uvedl dále Jiří

„Cena za jednu SMS zprávu bude
podle tarifu konkrétního uživatele nebo bude možné vyplnit
klasické papírové registrace. Za
přijetí varovné SMS zprávy pak
občané samozřejmě platit nebudou,“ informovala dále tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Vedení města
věří, že se tento systém osvědčí
a lidé ho budou využívat. „Věřím a doufám, že mezi prvními,
kdo se bude registrovat, budou ti,
kteří si na nedostatečnou informovanost nejvíc stěžovali,“ poznamenal před časem primátor.
O spuštění systému a konkrétních podmínkách a postupu
při registraci do systému zasílání varovných SMS zpráv bude
město informovat.
(sol)
Rekonstrukce
vodovodu v Nezvalově ulici je
jednou ze staveb z oblasti
obnovy majetku pro okres
Most, kde je pro rok 2015
v této kategorii naplánováno celkem 21 staveb za
86,8 milionů korun bez
DPH. Celkový plánovaný
objem investic včetně strategických pro tento okres je
132,4 milionů korun.
Hladík. V letošním roce se provede stavba zatím ale tak, aby
nemusela zasahovat do komunikací. To by totiž mohlo způsobit
problémy v zimním období při
údržbě povrchů. „Stavební práce
budou znova obnoveny podle klimatických podmínek a po vydání
výkopového povolení na zbylou
část rekonstrukce v jarních měsících příštího roku. Práce budou
dokončeny do 31. května 2016,“
potvrdil a upřesnil termín dokončení tiskový mluvčí. (sol)
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Na sídlišti Výsluní by se
měly pokácet více než dvě
stovky vzrostlých stromů.
Na sedm set nových dřevin
tu ale nechá město vysadit.

Lidé z Výsluní nadávají
MOST – Na sídlišti Výsluní se začalo s kácením stromů. K zemi padlo
několik vzrostlých bříz, a to v ulici Česká. Obyvatelé sídliště se ale
zlobí, že tu město nechá mýtit vzrostlé a vzhledné dřeviny a mají
obavy, že tu zůstanou holá prostranství.
Stromy se začaly kácet na několika místech ve městě. V okolí tak zvaných šestistovek, ale
například i v parku Šibeník. Na
pokácené stromy už začali město
upozorňovat obyvatelé sídliště,
kteří spustili na město sprchu
kritiky. „V Mostě na sídlištích je
málo zeleně a za každý strom,
který tu je, jsme rádi. Nechápeme,
proč se tu musí kácet zdravé stromy? Dělaly tu krásné zátiší a teď
to tady je jak na holé pláni… Je
nám stromů líto a chtěli bychom
vědět, proč padly vzrostlé břízy
v okolí sídliště v České ulici k zemi
a jaká bude za ně náhrada,“ rozčilují se obyvatelé, kteří se obráti-

li i na naši redakci. Město lidem
vzkazuje, že kácení probíhá na
sídlišti cíleně a v rámci projektu
Revitalizace sídlištní zeleně Most Výsluní. „Účelem projektu
je zdravotní probírka a ošetření
dřevin a dosázení nových, aby se
dotvořila architektonická kompozice celého sídliště v oblasti
zeleně,“ vysvětluje šéf odboru
životního prostředí mosteckého
magistrátu Vladimír Pátek. Podle něj jsou v projektu navržena
stromořadí, skupinky dřevin, solitérní výsadba a to vždy s ohledem na stávající stav na místě.
„Břízy u bloku 634 v České ulici se
kácely v jednom případě ze zdra-

votních důvodů. Jednalo se o infekci kmene a ve dvou případech
z důvodu pokračujícího stromořadí. Stromy se nahradí novými
platany, které zde doplní dříve založenou alej platanů podél České
ulice,“ doplnil dále Vladimír Pátek. Před blokem 634 by měly být
na volném travnatém prostranství zasazeny ještě čtyři habry,
dva akáty, turecká líska či jedna
třešeň pilovitá „Kanzan“. „Zasazené stromky budou samozřejmě
nižší než původní. Budou zhruba
2,5 - 3 metry vysoké,“ dodává
ještě vedoucí odboru životního
prostředí. S kácením a výsadbou
nových stromů v šestistovkách si
musí město pospíšit. Vše musí
být hotovo do konce roku. Na
projekt totiž plynou dotační prostředky a termín ukončení akce
je jednou z podmínek.

Stromy se kácí i na Šibeníku
Kácí se ale také v okolí Šibeníku. Tady město Most pokračuje v probírce stromů v rámci revitalizace parku Šibeník.
„Nyní dochází k průklestům
zahuštěných keřových podrostů,
náletů a odstraňování nevhodných dřevin,“ doplnila tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Stromy tu ale
nekácí jen město. I tady se vandalové surově podepsali na nově
vysazených stromech. Na několika z nich totiž ulámali jejich

špičky, obdobně jako tomu bylo
před časem v sedmistovkách.
K postupnému průklestu a kácení přehuštěných porostů na
Šibeníku došlo už na přelomu
roku, kdy začaly práce v centrální části parku. Mimo jiné se tu
odstraňovaly nálety a nevhodné dřeviny. Jedním z důvodů
bylo i otevření a zpřístupnění
cest v rozlehlém a zalesněném
parku. „V současné době práce
pokračují ve směru od silnice
v ulici Jana Palacha. Následně se

odstraní nepůvodní a nevhodné
borovice ve spodní části parku ve
směru do ulice Jiřího z Poděbrad.
Ve vybraných částech parku se
pak doplní chybějící výsadba,
případně nevhodné porosty nahradíme cílovými dřevinami,“
informovala dále Alena Sedláčková. Kácení a probírky potrvají
na Šibeníku až do jarních měsíců. Poté se práce na čas přeruší
kvůli ochraně hnízdícího ptactva.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Cesta za poznáním
aneb Uhelná maturita
MOST - Osmadvacet studentů Podkrušnohorského gymnázia
v Mostě se zapojilo do projektu Vršanské uhelné Cesta za poznáním
uhlí aneb Uhelná maturita. Po dobu šesti týdnů zpracovávají studenti vybraná témata související s těžbou uhlí, jeho zpracováním,
hornickými tradicemi či rekultivacemi.
„Na hnědé uhlí a jeho těžbu
jsou různé názory. Nejde nám
o to, aby se účastníci projektu stali, s nadsázkou řečeno, přáteli této
strategické domácí suroviny, ale
aby se s ní a s její cestou k výrobcům tepla a elektrické energie seznámili,“ uvedla Liběna Novotná,
vedoucí regionální komunikace
Vršanské uhelné. Dalším cílem

Uhelné maturity je pomoci vzbudit zájem o práci v oborech souvisejících s těžbou či užitím uhlí.
Projekt je realizován ve spolupráci s Ekologickým centrem
Most pro Krušnohoří. „Nezůstali jsme pouze u teorie, studenti
se mohou seznámit s reálným
prostředím povrchového lomu,
hlubinného dolu, elektrárny,

Výzkumného ústavu pro hnědé
uhlí, Vysoké školy báňské – TUB
Ostrava,
Podkrušnohorského
technického muzea i s tím, jak
probíhá obnova krajiny po těžbě,“ upřesnila Milena Vágnerová, vedoucí centra.
„Studenti si mohou udělat podrobnější představu a vytvořit si
vlastní názor na v současnosti
velmi diskutovanou problematiku. Je to zcela ojedinělá příležitost k doplnění teoretické výuky
v rámci volitelného předmětu
Regionální zeměpis praktickým
poznáním,“ zhodnotil význam
projektu pro výuku Karel Vacek, ředitel Podkrušnohorského
gymnázia v Mostě.
Závěr projektu 6. listopadu
bude patřit studentským prezentacím. Všichni účastníci
Cesty za poznáním uhlí aneb
Uhelné maturity obdrží maturitní vysvědčení v podobě certifikátu a nejlepší tým, vybraný
odbornou komisí pracovníků
těžební společnosti a pedagogů
mosteckého gymnázia, získá navíc věcné ceny.
(nov)

Senioři nafotí kalendář na Choprech
MOST – Náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará zaštítí
zajímavou a poněkud neobvyklou akci. Senioři a zaměstnanci Městské správy sociálních služeb se chystají nafotit nástěnný kalendář. A
rozhodně ne ladajaký.
Senioři spolu se zaměstnanci
MSSS se rozhodli nafotit nástěnný kalendář na rok 2016
s jedinečnými fotografiemi. Na
nich bude v zajímavých situacích zachycen kontrast stáří
a mládí. Senioři a zaměstnanci
se budou společně fotit při jízdě na motorce (Choper styl),
na rockovém koncertu, na mo-

tokárách, v casinu, na stadionu
při překážkovém běhu, na pouti,
u koní, v kavárně, při kulečníku,
při cvičení na posilovacích strojích pro seniory, při závodu vozíků a v selfie stylu.
„Proběhla informační schůzka realizačního týmu, které se
zúčastnila ředitelka organizace
Pavla Radová, fotograf Daniel

Šeiner a dále senioři a zaměstnanci, kteří se budou focení
účastnit. Připravovaná aktivita
byla seniory i zaměstnanci přijata kladně, při focení zažijí nevšední zážitek,“ uvedla Michaela Nermuťová, asistentka MSSS.
Senioři se podle jejích slov na
focení těší. „Bude to legrace,“
řekla jedna z nich. Celkem se
focení zúčastní dvaadvacet seniorů a patnáct zaměstnanců
z různých zařízení MSSS v Mostě .
(nov)

Návrat Romů z Anglie působí
problémy obrnickým školám
OBRNICE - S návratem romských rodin z Anglie zpět do Obrnic se
potýká místní základní a mateřská škola. Rodiče nejsou schopni
předložit doklady o školní docházce svých potomků v době pobytu
v zahraničí. Děti navíc výrazně zaostávají za svými tuzemskými vrstevníky, a to zejména ve čtení a psaní v mateřském jazyce.
„Kromě administrativní zátěže a nutnosti svolat tříčlennou
komisi učitelů k přezkoušení
způsobilosti dětí zapojit se do výuky, rodičům chybějí i dokumenty o absolvované školní docházce
v době zahraničního pobytu. Největším problémem je ale právě
nedostatečná znalost mateřského
jazyka. Děti odešly s rodiči do
Anglie ještě v předškolním věku,
maximálně v době, kdy navštěvovaly první třídu. Bohužel, ani
v angličtině na tom nejsou příliš
dobře,“ poukázala na úskalí ředitelka obrnické základní školy
Vladimíra Strolená.
Ačkoliv by děti měla škola
zařadit podle věku do čtvrté
či páté třídy, není to možné.
„Zvládnou sotva učivo o jednu
či dvě třídy nižší, leckdy ani to
ne. Nechceme, aby se mezi sedmiletými dětmi náhle objevili
spolužáci o tři a více let starší,“
doplnila.
Rodiče si pravděpodobně
neuvědomují, že svým dětem
výjezdem do zahraničí vlastně
ubližují. Po návratu do české

školy mají děti problém se zapojením do výuky. To se později
odráží na možnosti pokračovat
v dalším vzdělávání a při volbě
budoucího povolání.
K docházce v obrnické mateřské škole chtěli přihlásit navrátilci z Anglie koncem srpna pět
dětí. Žádné z nich však nebylo
očkováno, jak to nově vyžadují
zákonné předpisy. „Neočkované
děti nemůžeme přijmout. Navíc
máme plno, takže momentálně
nebereme žádné nové děti. Nevylučuji ale, že do budoucna mají
šanci. Očkovací proces sice trvá
několik týdnů, poté se ale nějaké
místo může uvolnit. Panuje u nás
totiž poměrně značná fluktuace,“ vysvětlila ředitelka obrnické
školky Vladimíra Pechanová.
Rozhodující pro přijetí dítěte
k docházce je ale podle ní účast
u zápisu, jenž se letos uskutečnil 13. a 14. května. „Bohužel,
romští rodiče, ačkoli je upozorňujeme na datum zápisu vždy už
od začátku roku, žádné závazné
termíny a povinnosti neberou
příliš vážně. Ukázalo se to i le-

tos. K zápisu dorazilo jen 13 dětí,
opožděně potom dalších 12,“
řekla ředitelka.
Obrnická starostka Drahomíra Miklošová má recept, jak
problémy škol minimálně eliminovat. Nezodpovědným rodičům, kteří nepřihlásí svého
potomka k povinné školní docházce, by krátila, či zcela odebrala přídavky na děti. „Jsou to
peníze, jež mají sloužit k obstarání základních potřeb dětí. Patří
mezi ně i ústavou zaručené právo
na vzdělání. A šla bych ještě dál.
Na přídavky by podle mě neměl
mít nárok ani rodič, který nezaplatí svému dítěti ve škole obědy.
Přeci není možné, aby děti trpěly
hlady,“ vysvětlila.
Větší počet rodin romského
etnika, které dříve vycestovaly
do Velké Británie, se vrátily do
Obrnic letos v létě. Vedení obce
záhy přijalo mimořádná opatření. Ukázalo se totiž, že navrátilci
po návratu narušují veřejný pořádek, a to zejména ve večerních
a nočních hodinách. Především
mladí Romové, ale také děti se
totiž shlukovali na veřejně frekventovaných místech, hlavně
poblíž náměstí. Svými hlasitými
projevy a zpěvem rušili noční
klid a znepříjemňovali život starousedlíkům.
(nov)
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Nenecháme se odpískat
Petici podepsalo
3 000 lidí z regionu
MOST - Rozhořčená petice obyvatel mosteckého regionu nabírá na síle. Naštvaní lidé v ní vzkazují vládě, že mají dost jalových
řečí o tom, jak se mostecký region promění v prosperující oblast a konečně chtějí od centrální vlády nějaké konkrétní činy.
A vzkazují: Nenecháme se jen
tak odpískat!
Výzvu vládě ČR „Neslibuj
a konej!“ iniciovala Hospodářská a sociální rada Mostecka. „Prosíme různé české vlády
o pomoc Mostecku už přes dvacet
let,“ říká předsedkyně HSRM
Helena Veverková. „Navrhovali
jsme řadu opatření, ale je to jako
házet hrách na stěnu. I čerpání peněz na revitalizaci území
po těžbě se v posledních letech
v podstatě zastavilo. Kromě slibů
jsme se ničeho kloudného nedočkali. Slibů už bylo dost, tak jsme
se rozhodli požadavky lidí v regionu jasně vyslovit,“ říká.
Ve výzvě lidé žádají, aby stát
vrátil Mostecku to, co mu dluží
za dlouholeté zásobování energií. Požadují práci, lepší silnice,
dostatek doktorů a učitelů, ale
i stejný metr pro všechny občany a bezpečí na ulicích. Pře-

devším jde ale o dlouhodobou
perspektivu.
„Problémem Mostecka je
hlavně vysoká nezaměstnanost.
I to, že mladí kvalifikovaní lidé
zde nemají dostatek pracovního
uplatnění,“ říká primátor města
Mostu Jan Paparega. „A to se
nezlepší jednou nebo dvěma novými montovnami. Potřebujeme
přivést do kraje investice, které
využijí potenciál, který je zde
k dispozici.“
S tím souhlasí i další regionální politik, který petici proti
odpískání také podpořil, dlouholetý starosta Meziboří Petr
Červenka. „Náš region má historickou paměť, na něčem vyrostl
a zbohatl. Nyní se ale zrovna nedaří, a proto si nemůžeme dovolit
žádné experimenty, žádné ztráty
pracovních míst. Měli bychom
mít jasnou perspektivu, a v tom
nám tato vláda musí pomoci.“
Petici, kterou zatím podepsalo přes tři tisíce lidí z našeho
regionu, včetně řady osobností veřejného života, například
sportu, předali její iniciátoři zástupcům vlády ČR toto pondělí,
při výjezdním zasedání ministrů v Ústí nad Labem.
(red)

Kam o víkendu?
Vinařští JOHANN W
je ideální volbou!
TŘEBÍVLICE - Právě začíná sezona vína! Udělejte si výlet a
vyrazte do Třebívlic na Litoměřicku, kde bylo v září obnoveno
proslulé vinařství, které dnes
nese název JOHANN W. Prožijte nezapomenutelný víkend,
ochutnejte víno, které se pilo
naposledy před 100 lety, a poznejte tajemný příběh o lásce,
který se za ním skrývá.
Návštěvníci se mohou těšit
na exkurzi po moderním areálu vinařství, díky níž se seznámí
s celým výrobním procesem a samozřejmě ochutnají i třebívlické
víno, které navazuje na dlouholetou místní tradici. Vinařství
navíc nově otevřelo na víkendy
restauraci, která nabízí místní
speciality a je postavena na čerstvých potravinách od místních
farmářů. Užít si můžete i parádní
gastronomický zážitek a ochutnat tradiční severočeské recepty.
Vinařství je o víkendech
otevřeno od 10 do 22 hodin,
přičemž prohlídky začínají od
11, 13, 15 a 17 hodin. Pro větší
skupiny lze uspořádat exkurzi

i mimo tento harmonogram.
Prohlídky vinařství jsou koncipovány jako Cesty vína. Každý
z návštěvníků se tak stane na
chvíli vinařem, a to v nejmodernějším vinařství ČR. Kromě
toho pozná i tajemství příběhu
o poslední lásce Johanna Wolfganga Goetheho, jíž bylo vinařství zasvěceno.
Historické tratě u Třebívlic,
které leží necelou hodinu cesty
z Prahy, opět ožily díky citlivé práci zkušených vinařů pod
vedením sklepmistra Martina
Nesvadby. Odrůdy byly vybrané po konzultacích s dnes již
zesnulým nestorem českého
vinařství, profesorem Vilémem
Krausem. První vinobraní výhradně z vlastních hroznů proběhlo v Třebívlicích v roce 2012.
Vinařství a jeho okolí letos
učarovalo tvůrcům televizního
seriálu Vinaři, kteří se rozhodli
natočit druhou sérii právě tady.
Štáb televize Prima vyměnil Pálavu a Mikulov za hrad Hazmburk a děj umístil přímo do oblasti Třebívlic.
(nov)

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

Na nadstandardních pokojích ústecké
porodnice mají maminky například nové
postele s polohováním nebo nové televizory.

Maminky hýčká ústecká porodnice,
v Mostě to ještě chvíli potrvá
ÚSTECKÝ KRAJ/ MOSTECKO – Rodičkám se v ústecké Masarykově nemocnici znovu otevřelo oddělení šestinedělí - nadstandard.
V mostecké porodnici si maminky a rodičky na „své“ oddělení ještě
nějakou dobu počkají. Tady jsou totiž práce na rekonstrukci porodnice v plném proudu.
Dětský křik a pláč je opět
slyšet na oddělení porodnice
(šestinedělí) nadstandard Gynekologicko – porodnické kliniky Krajské zdravotní, a. s. –
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. Pokoje lůžkové části porodnice (šestinedělí) nadstandard byly uzavřeny
totiž kvůli částečné obměně
vybavení. „Rekonstrukcí se dočkaly koupelny, na pokojích jsou
nové přebalovací a koupací pulty pro novorozence, nové postele
pro maminky a nové televizory. Nové postele jsme zakoupili
za dotační podpory Ústeckého

kraje a zbylé vybavení z vybraných prostředků či z úhrad
za ubytování na nadstandardním pokoji,“ řekla Iva Černá,
vrchní sestra Gynekologicko-porodnické kliniky ústecké
Masarykovy nemocnice. Na
gynekologicko-porodnické klinice v Ústí zaplatí maminky se
svým miminkem za nadstandardní pokoj 1 100 Kč za den.
Oddělení disponuje deseti jednolůžkovými pokoji, které mají
oproti standardním vícelůžkovým pokojům vlastní sociální
zařízení, televizor, vestavěnou
ledničku a vlastní telefonní

pevnou linku. Nadstandardní
pokoj rovněž umožňuje možnost přistýlky pro doprovod
maminky.
K uzavření porodnice (šestinedělí) nadstandard došlo
kvůli rekonstrukci části dětského pavilonu Krajské zdravotní,
a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. Oddělení sloužilo jako spojovací
chodba pro zdravotníky mezi
pavilony D1 a D2. „Zdravotníci pro přesun mezi budovami
opět využívají spojovací chodby
ve druhém nadzemním podlaží
na novém dětském stacionáři.
Nadále zůstává uzavřen hlavní
vchod do budovy D2 dětského pavilonu, kdy návštěvy na
jednotlivá oddělení využívají
zadního vchodu budovy,“ uvedl
tiskový mluvčí Krajské zdra-

votní, a.s. Jiří Vondra. Pacienti
mířící na dětskou pohotovost,
do příjmové ambulance dětské chirurgie (akutní poradny)
a příjmové ambulance dětské
kliniky nadále využívají vchodu z vedlejší budovy D1. „Trasy
jsou značené směrovkami a nadále zůstává i posílení pracovníků ostrahy ústecké Masarykovy
nemocnice, kteří pacientům
a návštěvám mířícím do dětského pavilonu pomohou s orientací na jednotlivá oddělení, či je
případně doprovodí,“ ubezpečil
ještě mluvčí Vondra.
V mostecké nemocnici komplexní rekonstrukce (včetně porodnice) za zhruba sto šedesát
milionů korun stále ještě není
u konce. Jak pokračují práce,
přineseme informace v příštím
vydání.
(sol)

Technické muzeum se uzavře
(Dokončení ze strany 1)
„Vozíčkáři sice nemohou vidět štolu celou, protože se všude
nedostanou. Většinu ale uvidí.
Na stěnový porub se mohou
podívat z druhé strany,“ podotýká Zbyněk Jakš a doplňuje,
že i řetízkové koupelny, jedna
z mnoha zajímavostí muzea,
je pro návštěvníky na vozíku
zcela bezproblémová. „Vedou
sem sice tři schůdky, ale minule
jsme tu měli děti na vozíku a pomohli jsme jim sem. Vzali jsme
je i do lokomotivy. Měly z toho
obrovský zážitek,“ dodal ředitel.
Letos si lidé mohli prohlédnout
také nově opravený a nablýskaný těžní stroj. Do glancu by se
měla dát i těžní věž, na kterou se
muzeum teprve chystá.

Muzeum plánuje
ve věži interaktivní
zážitky a
podívanou
S těžní věží v muzeu souvisejí velkolepé a hlavní plány do
dalších sezón. Nejdůležitější pro
muzeum bude sehnat peníze
z evropských dotací na jeden
z nejzajímavějších projektů. Pokud se to podaří, mají se návštěvníci opravdu prý na co těšit.
„Prioritou je teď pro nás nový

Letos se v muzeu opravil a dal do glancu
těžní stroj. Na snímku ho představuje
ředitel muzea Zbyněk Jakš.
projekt. Je zhruba za 31 milionů
korun. Pokud se podaří všechno
tak, jak má, a dostaneme na něj
Brány muzea se otevřou
pro zájemce znovu na jaře.
Od března do října každé
úterý až neděli od 9 hodin.
V 15 hodin začíná poslední
prohlídka.

peníze, mohli by se návštěvníci těšit z interaktivních zážitků v těžní
věži,“ řekl dále Zbyněk Jakš, ale
podrobnosti nechtěl více prozrazovat. Zda bude projekt úspěšný,
se ukáže totiž teprve až v jarních
měsících. „Na jaře se dozvíme,
zda jsme byli úspěšní. Posléze by
se do léta projekt vysoutěžil a na
podzim by se mohlo s plány začít.
Projekt je na tři roky. Pracujeme
na něm s významnými partnery

z Německa a doufám, že se nám
povede společně celou věc uskutečnit,“ přeje si ředitel. Jedním
z chystaných interaktivních zážitků by mohla být například simulovaná klec, v níž horníci fárali do
šachty. Díky speciálním efektům
by tato expozice mohla patřit
mezi nejzajímavější a také nejatraktivnější lákadla v muzeu. Zajímavostí a novinek má v plánu
muzeum ještě ale mnoho. (sol)

zpravodajství
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Prolomení limitů
jen napůl

Alespoň nějaká
rodina

Co na to říkají:
Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí těžební společnosti
Severní energetická, a.s.: „Do
pondělka existovaly pro těžbu
na ČSA dvě možnosti. Vláda
ale pokračování těžby na tomto lomu odmítla. Proto Severní
energetická nyní upřesní detailní
plán útlumu těžby. Budeme hledat takový postup, který zmírní
dopady vládního rozhodnutí jak
na naše zaměstnance, tak i region. Za limity na lomu ČSA leží
více než 750 milionů tun nejkvalitnějšího hnědého uhlí v Evropě. Pokud budoucnost ukáže potřebu využít zásoby uhlí na lomu
ČSA, bude to možné nejdříve
v roce 2030 a za obrovských finančních nákladů na obnovu
přerušené těžby.“
Martin Klika, krajský radní pro sociální problematiku
a bezpečnost: „Je to rozhodnutí,
které opět nechává region v nejistotě. Opakovaně jsme žádali,
aby vláda limity prolomila i na
lomu ČSA, nebo zásoby uhlí
odepsala a dovolila tak lidem
z Horního Jiřetína plánovat si
budoucnost. Každoroční přehodnocování toho, zda je uhlí
potřeba, či ne, jen prodlužuje agonii. Vláda navíc vnímá
pouze pracovní místa přímo na
lomu ČSA, nevidí nebo nechce
vidět za roh. S ukončením těžby
v lomu ČSA nastane lavinový
efekt u všech zaměstnavatelů,
jejichž práce s těžbou souvisí.
Na Mostecku se jedná o tisíce
pracovních míst. Vláda mluví
o pomoci propouštěným horníkům, kraji ale hrozí sociální
kolaps. Nemohu být spokojen
s rozhodnutím vlády. Mám obavu z budoucnosti kraje, který si
už další zvyšování nezaměstnanosti nemůže dovolit.“
Jan Paparega, primátor
města Most: „Z rozhodnutí vlády jsme jednoznačně zklamáni.
Ministři, kteří navštívili Mostecko, nás ujišťovali, že vláda letos
o prolomení limitů konečně
rozhodne, tedy o dole Bílina
i dole ČSA. Stávající rozhodnutí s komentářem, že se budoucí
vlády budou moci k rozhodnutí
o dole ČSA vrátit, považujeme
za neochotu řešit a vyřešit letitý problém, který odsouvaly
i předchozí vlády. Je to rozhodnutí, kterým musejí být zklamáni jak příznivci, tak odpůrci
prolomení těžebních limitů.“
Kamila Bláhová, starostka
Litvínova: „Skvělou zprávou
je, že vláda obyvatelům Horního Jiřetína i Černic vysílá jasný
signál, že jejich město nezmizí
z mapy. Pro občany Litvínova
je zase vítězstvím to, že rypadla
nebudou těžit hned za městem.
Těžba na Bílině se sice prodlužuje o další léta, v tom se vláda
rozhodla jinak, než jsme žádali,
ale Mariánské Radčice a Braňany dostaly garanci, že jim velkorypadla nepřijedou až pod okna,
a to je určitě velmi pozitivní. “
Jan Rovenský, šéf energetické kampaně Greenpeace
ČR: „Horní Jiřetín se podařilo
zachránit. Lidé z Mariánských
Radčic a Braňan dostali záruku, že velkolom Bílina se přiblíží k jejich domovům na 500
metrů, zatímco ministr Mládek
navrhoval 330 a 170 metrů. Je to
snad důvod k radosti? Pro místní lidi ano. Ale nám ostatním
ministři poslali strašnou zprávu: když se to velkým firmám
hodí, je vláda připravena porušit cokoliv, co v minulosti slíbila.
Dnes jsme se rozloučili s jedním
důležitým symbolem polistopadové éry. A to je špatně.“ (pur)

Před novináře se postavili zprava premiér
Bohuslav Sobotka, hejtman kraje Oldřich
Bubeníček a ministr ﬁnancí Andrej Babiš.

Vláda jednala v Ústeckém kraji,
limity prolomila jen napůl,
slíbila ale dokončení dálnice D8
ÚSTECKÝ KRAJ – Vláda na svém výjezdním zasedání v Ústeckém
kraji jednomyslně odhlasovala kočkopsa. Limity na Dole Bílina prolomila, na lomu ČSA zatím ne. Zříci se uhelných zásob pod Horním
Jiřetínem se ale vláda neodhodlala. A tak bude každoročně znovu
zkoumat, zda uhlí z ČSA republika potřebuje a lidé z Mostecka zůstanou v nejistotě. Nemastné neslané rozhodnutí vlády Horní Jiřetín nezachránilo, navíc připraví tisíce lidí o práci.
Vláda přijela do Ústeckého
kraje řešit zásadní problémy,
které sráží už řadu let region na
kolena. Vysokou nezaměstnanost, sociálně vyloučené lokality, umírání stromů v Krušných
horách a hlavně limity těžby.
Své názory a zájmy přijeli před
krajský úřad vládním činitelům
sdělit jak horníci, tak i odpůrci
těžby. Oba rovnocenné tábory
čítaly stovky lidí. Vyslechnout si
je přišel pouze hejtman Oldřich
Bubeníček a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Ten
horníky ještě před zahájením
jednání ujistil, že rozhodnuto
je už dávno, limity padnou jen
na Dole Bílina, v případě lomu
ČSA zůstanou prozatím zachovány. Se stejnou informací pak
přišel i premiér po ukončení
jednání, kdy už bylo vše jasné.
Ani Severočeské doly ale nemají tak úplně vyhráno. Limity
sice padly, ale těžba se nesmí
přiblížit více než na 500 metrů
k zastavěné oblasti měst a obcí
v okolí lomu. O těžebních limitech lomu ČSA hodlá rozhodnout vláda v budoucnosti. „Těžební limity na dole ČSA zatím
zůstávají zachovány. Každoročně
budeme ale rozhodovat, zda uhlí
z této lokality nepotřebujeme.
Závisí to zejména na rozvoji
jaderné energetiky, obnovitelných zdrojů a naplňování Státní
energetické koncepce. Dnes by
tedy bylo neodpovědné tvrdit,
že se v budoucnu skutečně bez
tohoto uhlí obejdeme. Ohledně
dolu ČSA proto platí, že budeme
každoročně do roku 2020 vyhod-

nocovat plnění Státní energetické
koncepce,“ vysvětlil ministr průmyslu Jan Mládek po verdiktu
vlády. O potřebě uhlí z lomu
ČSA je například přesvědčen
také prezident Miloš Zeman.
„Dříve nebo později budou muset být prolomeny limity i na
lomu ČSA,“ komentoval aktuální vládní rozhodnutí prezident

jít o práci,“ komentoval vládní
usnesení Oldřich Bubeníček.

Vláda jednala také o
lesích, komunikacích a
sociálně vyloučených
lokalitách
Na svém jednání v Ústeckém kraji se vláda zabývala
také dalšími tématy, která trápí
region. Mimo jiné se zabývala
sociální situací v regionu. Rozhodla o zpracování koncepce
hospodářské restrukturalizace
dotčených krajů s cílem zlepšit
ekonomickou a sociální situaci

Rozhodnutí vlády o limitech se
snažili ovlivnit horníci...
republiky. S verdiktem vlády
nebyl zcela spokojen hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Po jednání vlády připomněl, že přání Ústeckého kraje
se neshoduje s přáním vlády.
„Vedení kraje podporuje pokračování těžby uhlí v Ústeckém kraji
a rozhodnutí vlády o prolomení
limitů v Bílině je alespoň částečným výsledkem našich snah.
Sám jsem navrhoval širší variantu. Obávám se však o osud lomu
ČSA a zdejších horníků, kteří by
podle rozhodnutí vlády měli při-

...a také odpůrci těžby.

v krajích. Schválený program
na podporu rozvoje pracovních
příležitostí reaguje na vysokou
nezaměstnanost v kraji. Zpráva
o sociálně vyloučených lokalitách konstatovala, že v Ústeckém kraji v chudinských domech, ulicích a čtvrtích bydlí až
38 tisíc lidí. V regionu je celkem
89 takzvaných vyloučených lokalit, což je o 26 více než v roce
2006. Současně vláda přijala
návrhy ke zlepšení. Premiér Bohuslav Sobotka při této příležitosti pochválil spolupráci měst
s vládní agenturou pro sociální
začleňování a připomněl, že kraj
může čerpat dotace z Evropské
unie. Dále vláda projednala materiál o programu revitalizace
porostů Krušných hor, náklady
na nové zalesnění po poškozených porostech se odhadují na
3,5 - 5,5 miliard korun. V rámci
projednávání problematiky dopravní infrastruktury kraje se
vláda shodla na prioritě dokončení dálnice D8, a to do roku
2016. Pozornost vláda bude
věnovat také výstavbě silnic R7,
R6, a jak ujistil premiér, i silnice
mezi Mostem a Litvínovem.
(pur)

Vyrůstala v dětském domově
bez lásky. Nerozuměla si s ostatními dětmi, nechtěla si je pustit
do svého světa. Vychovatelky ji
měly za zlou a uzavřenou dívku.
Nevadilo jí to. V hlavě měla své
vlastní představy o tom, jaký by
měl být život, který
chtěla žít. Každý večer si snila o mámě,
která by ji milovala,
o tátovi, který by ji
chránil a sourozencích, se kterými by
si mohla hrát a řešit
s nimi své problémy. Nic z jejích snů
se nenaplnilo. Prožila roky do své dospělosti osamocená
a uzavřená přede
všemi. Když se dostala z dětského domova, našla
si podnájem a začala pracovat,
všechen svůj volný čas věnovala hledání své rodiny. Nakonec
svou matku našla. Zjistila, že
ji matka porodila jako velmi
mladá dívka, sama ještě téměř
dítě. Vzdala se jí a tak skončila
v dětském domově. Uměla si
představit pocity patnáctileté
dívky, která najednou měla být
matkou. Nátlak rodiny, strach
a bezmoc. Nic z toho ale její
mámu neomlouvalo. Matka
nikdy nedala souhlas s osvojením, její rodina občas projevila
o dítě zájem, a tak ji odsoudili
k životu bez rodičů. Chtěla vědět o své rodině víc, chtěla jí
být blíž. Našla si proto práci
v obchodě nedaleko domu, kde
její matka bydlela. Chodila k ní
nakupovat, aniž by věděla, že ji
obsluhuje její vlastní dcera. Už
to nebyla mladá vyděšená holčička, která si nevěděla rady se
svým těhotenstvím. Byla z ní
krásná, ale smutná žena, která
své okolí pozorovala vystrašeným ostražitým pohledem. S sebou vodila tlusté usmolené dítě.
Se závistí sledovala matku, jak
se malému tlouštíkovi věnuje
s láskou a trpělivostí. Občasný
polibek do vlasů, pohlazení, láskyplné chycení za ruku. To ona
nikdy nezažila. Cítila nenávist
k tomu dítěti, které má všechno,
co mělo patřit jí. Měla strašnou chuť ublížit mámě i svému
malému bratrovi. Jen stěží se
ovládala, aby na ženu nezačala
křičet a to dítě neuhodila. Místo
toho jen s úsměvem matku obsloužila. Čím déle matku a bratra pozorovala, tím jí přišli jiní,
zvláštní. Jakoby se neustále něčeho báli. Občas měla matka na
tváři či paži modřiny. Všimla si,
že modřiny má i dítě. Chtěla vědět víc o jejich životě. Začala se
vyptávat, sledovat je, postávala
před domem, kde bydleli. Manžel její matky byl kus pěkného
chlapa. Silný, vysportovaný,
navoněný fešák v drahém autě.
Jezdil domů pozdě odpoledne
nebo až večer. Byla trpělivá, rodinu stále sledovala. Stačilo pár
epizod a bylo jí vše jasné. Křik
z domu, pláč bratra, bouchání
dveřmi. Jednou viděla oknem,
jak muž její matku ranou pěstí
poslal k zemi. To jí stačilo. Uvědomila si, že ani život její mámy
nebyl růžový. V patnácti letech
se vzdala prvního dítěte, aby
si nezkazila budoucnost. Teď
žije v drahém domě s tyranem,
který ji bije a terorizuje tak, že
jí mění život v peklo. Její malý
bratr neměl štěstí, jak si myslela.
Neměl otce, který by ho chránil.
Ten jeho ho tloukl stejně jako
mámu. Přemítala, zda bylo lepší vyrůstat v dětském domově
mezi cizími lidmi bez lásky,
nebo s vlastní rodinou a bát se
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každého prudšího pohybu. Čekat, kdy přiletí rána. Nakonec
nebyl její život tak špatný. To
její bratr je na tom hůř. Jednou
přišel do obchodu manžel její
matky s jejím bratrem. Usmíval se na ni, flirtoval. Zdržoval,
neměl se k odchodu.
Chlapeček
tichounce
tátovi
řekl, že potřebuje
čůrat. Bez odezvy.
Byla nervózní. Sledovala bratra, jak
přešlapuje, snaží se
vydržet. Jeho táta
měl ale oči jen pro
její výstřih. Pak už
to nevydržela a řekla dítěti, ať si zajde
na záchod dozadu
do prodejny. Kluk
vyrazil, ale nemotorně přitom
shodil věci z police. Jeho táta se
rozzlobil a dal klukovi pořádnou facku. Zamrazilo ji. Kluk se
rozbrečel a počůral se. To už ten
chlap běsnil. Vyděšené přikrčené dítě a zuřící muž, to bylo víc,
než byla ochotná snést. Usmála
se svádivě a dotkla se paže toho
muže. Začala na něj mluvit, použila všechny své ženské zbraně.
Zabralo to. Přestal si syna všímat a pozornost věnoval opět
jí. Nakonec se domluvili. Večer
ji vyzvedne před prodejnou, zajedou si na víno a pak se uvidí.
Na večer se přichystala. Nastoupila k němu do auta, usmívala
se, vyhrnula si na štíhlých stehnech sukni vysoko nad kolena.
Pohrávala si s řetízkem ve svém
výstřihu. Navrhla, že nechají
víno na jindy. Můžou si zajet do
zahrádkářské kolonie a pobavit
se spolu. Poslechl velmi rád. Ta
mladá holka s drzým pohledem
se mu líbila. A nebude ho to nic
stát. Zastavil na opuštěné cestě.
Naklonil se k ní, zabořil jí rty do
výstřihu. Nevšiml si, že z kabelky vytáhla nůž. Neviděl, jak se
jím pořezala na stehnech. Chtěl
ji líbat, ale najednou ucítil strašnou palčivou bolest v hrudníku.
Nechápal, co se stalo. Vytáhla
nůž z jeho těla. Chvíli čekala, až
z jeho pohledu vyprchal život.
Neřekla mu, kdo je a proč ho
zabila. Byla zvyklá z dětského
domova všechno vyřešit sama
a zbytečně nemluvit. Její máma
a bratr potřebovali pomoct. Sice
to nebyla úplně milující rodina
podle jejích představ, ale alespoň něco. Nikdo nebude ubližovat její mámě a bratrovi. Roztrhala si halenku i sukni, pořezala
se na rukou i krku. Rozepnula
mu poklopec a vytáhla ven jeho
mužskou chloubu. Pak utřela
své otisky a nůž vložila jemu do
rukou. Teprve jeho otisky překryla svými. Rozplakala se jako
na povel a vyběhla k silnici. Zastavilo jí hned první auto. Vzlykavě líčila, jak ji ten muž chtěl
znásilnit, pořezal ji na krku.
Bránila se, bodla ho a utekla.
Přijela záchranka i policie. Odvezli ji do nemocnice. Vyšetřovali dlouho. Stále opakovala, že
muže nezná. Oslovil ji v obchodě, pozval na víno. Líbil se jí,
a tak jela. Odvezl ji za město, vytáhl nůž, pořezal ji na stehnech
i předloktí, přiložil jí nůž ke
krku a nutil ji k sexu. Roztrhal
na ní oblečení. Bránila se a bodla ho. Svou výpověď nezměnila.
Právník ji ujistil, že udělá vše
pro to, aby případ skončil jako
sebeobrana. Na soud čekala na
svobodě. Dál pracovala v obchodě a pozorovala svou matku
i bratra. Už neměli modřiny, ale
v jejich očích strach stále zůstával. Napadlo ji, že to bude trvat
ještě dlouho.
(pur)
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Do otevření „nové“
haly zbývají jen dny
LITVÍNOV – Už jen dny počítají litvínovští sportovci do chvíle, kdy
se jim po rekonstrukci otevře hala na Koldomu. Práce finišují, ale už
teď je vidět, jak se sportovní stánek povedl. Hala je krásná zvenku i
zevnitř a sportovat v ní bude o to větší radost.
Hala jakoby se po rekonstrukci změnila od základu.
Barevná fasáda, nové skleněné
výplně a vchody naladí návštěvníky sportovního zařízení na
novou notu ještě dřív, než do
haly vstoupí. Hned v zádveří
narazí návštěvník na moderní
prosklený vstupní prostor. Barevné jsou stěny i podlahy ve
vstupních chodbách. Moderní
vzhled dostala po rekonstrukci
také společenská místnost a bar.
Barevně rozlišené jsou i šatny
sportovců. Pro dívky v růžové barvě, pro chlapce v modré,
florbalisté mají šatnu žlutou.
Původní nevyhovující sociální

zařízení nahradily nové, čisté
sprchy a toalety jak pro sportovce, tak i pro návštěvníky.
Nejzásadnější je ale změna samotného sportoviště. Pětačtyřicet let starý povrch sálu nahradil nový povrch od stejného
výrobce, který splňuje náročné
požadavky všech sportů, které
se v sále hrají. Bonusem navíc
je velkoplošná obrazovka a prosklený prostor pro rozhodčí.
Při rekonstrukci se pamatovalo
také na vybavení pro sportovce.
Dostanou nové branky, kůly na
tenis, mantinelový systém, sítě.
Do gymnastického sálu byl instalován nový koberec.

S pracemi ve vnitřních prostorách sportovní haly začal
dodavatel, společnost YSSEN,
pracovat v červnu letošního
roku. Už v listopadu se hala
otevře sportovcům. Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci
sociálního zařízení a šaten, rekonstrukci vlastní hrací plochy,
instalaci velkoplošné obrazovky, dodávku vybavení interiéru
a dodávku sportovního vybavení. Celkové náklady se předpokládají 20 miliónů korun. Podíl
společnosti SPORTaS je 15 procent, zbytek je hrazen z dotace.
Souběžně s projektem revitalizace vnitřních prostor probíhá
také projekt zateplení sportovní haly. Ten začal o něco dříve,
oba projekty ale skončí v říjnu
současně, takže halu dostanou
sportovci kompletně hotovou.

Zprovozněn je hlavní vstup.
Nové je sociální zařízení.

Nový je i koberec pro gymnastky.
Fasáda je vyvedena v
zářivých barvách.

Mladí krejčí z Hamru
patří mezi nejlepší
v republice
LITVÍNOV/HAMR – Pomyslnou
stříbrnou krejčovskou medaili v celorepublikové soutěži si
vybojovali mladí krejčí z hamerské střední odborné školy.
S kolekcí Počasíčko inspirovanou tyrolskými a bavorskými
kroji porotu natolik oslnili, že se
mohou chlubit druhým místem
v prestižní oděvní soutěži.
Jedny z nejlepších modelů žáků oboru krejčí si mohou
Litvínovští prohlédnout ještě
tento měsíc ve výloze obchodu
s papírem a hračkami na náměstí Míru. Poté se přesunou i do
Mostu. Jedná se o kolekce navržené žáky oboru krejčí Střední
odborné školy v Litvínově – Hamru. Ti uspěli v prestižní soutěži Oděv a textil, kterou pořádá
Střední průmyslová škola textilní
v Liberci. V prostorách Technické univerzity Liberec, kde soutěž
probíhala, představili celkem pět
originálních a svěžích kolekcí.
Největší úspěch sklidila kolekce
Počasíčko. S tou se v kategorii
„Mileta nás obléká“ žáci umístili
na druhém místě. Český výrobce
textilu Mileta poskytl všem zúčastněným školám materiál, ze
kterého vyrábí kapesníky. „Byla
to pro nás výzva, museli jsme si

poradit s neoděvním materiálem
pro oděvní kolekci,“ popisuje učitelka odborného výcviku Eliška
Jedináková. Mladí tvůrci kreativně reagovali na vzor poskytnutého materiálu a nechali se inspirovat tyrolskými a bavorskými
kroji. Podařilo se jim vytvořit
poutavé modely, ve kterých
skloubili tradiční oděv s moderními prvky. „Mám radost z toho,
že je ze strany žáků stále zájem
o tento obor. Jsem osobně unavena konfekcí ve vietnamských tržnicích a obchodech. Hlavně mám
radost, že pokud žáci chtějí, tak
po získání vzdělání mohou zůstat
pracovat ve svém oboru, protože
zájem ze strany zaměstnavatelů
je veliký,“ komentovala úspěch
svých žáků ředitelka školy Jitka
Francírková. Žáci školy své vzory hledají i mezi partnery školy.
K nim patří například Atelier
Moravec – Fashion Company
Teplice, Lenka Rezková Fashion
nebo výrobce spodního prádla
Triola. Tady i v mnoha jiných firmách pak lehce nacházejí uplatnění. „Zájem ze strany zaměstnavatelů o absolventy oboru krejčí je
opravdu veliký,“ potvrzuje ředitelka školy Jitka Francírková.
(sol)

Největší úspěch žáků oboru krejčí SOŠ
v Hamru sklidila kolekce Počasíčko.

Sportovní sál s novým superpovrchem.

www.europa.eu | www.nuts2severozapad.cz

Dodavatelem stavební části je společnost YSSEN spol.
s r.o., dodavatelem sportovní
podlahy je společnost A SPORT
PRODUKT s.r.o., dodavatelem velkoplošné obrazovky je
společnost C SYSTÉM CZ a.s.,
dodavatelem interiérového vybavení je společnost JP KONTAKT, s.r.o., dodavatelem sportovního vybavení je společnost
TRISPORT HAVEL s.r.o.
Projekt je financován z 69.
výzvy Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad
pod registračním číslem projektu
CZ.1.09/1.2.00/88.01369. (pur)

V centru Litvínova je další super hřiště
LITVÍNOV – Studenti litvínovského gymnázia dostali od Ústeckého
kraje nové super hřiště, na kterém najdou vše, co sport milující duše
potřebuje. Pro diváky přibyla nová tribuna a osvětlení.
Hřiště vzniklo v místech původní sportovní plochy, která už
ale byla roky nefunkční. „V roce
1924 na tomto místě stála kolna
na nářadí a hřiště s mantinely,
kde se hrál hokej. Později se nářaďovna změnila na kulisárnu
a na ploše se hrálo venkovní divadlo,“ prozradil kronikář města
Vladimír Novotný. „O nové moderní hřiště jsme dlouho usilovali
a konečně se podařilo. Poděkování patří nejen Ústeckému kraji
coby zřizovateli a investorovi,
ale za podporu děkujeme také
městu Litvínov, starostovi Meziboří Petru Červenkovi a dalším
osobnostem, které zájmy našeho
gymnázia prosazují,“ řekl při
slavnostním stříhání pásky ředitel gymnázia Jan Novák. Nechybí víceúčelová sportovní plocha
vhodná pro volejbal, basketbal,
florbal, fotbal, atletický ovál
s rovinkou pro sprint, badmintonové hřiště, stolní tenis, tribuna pro diváky, umělé osvětlení
a zázemí se šatnami, sprchami
a skladem. S výstavbou hřiště
se začalo už v lednu letošního

roku. Nejprve se vykácely některé stromy, které výstavbě hřiště
bránily. Dříve, než se v prostoru
začalo rýsovat sportoviště, bylo

potřeba provést celou řadu přípravných prací. Investice přišla
na 10 mil. Kč, zhotovitelem je
společnost Metall Quatro. „Jsem
velmi spokojen s tím, že hřiště
svým vzhledem nijak nenarušuje zámecký park, se kterým těsně
sousedí,“ doplnil ředitel školy

a dodal, že si novou sportovní
nádheru nehodlá gymnázium
nechat jen pro sebe. „Hřiště
bude za přesně stanovených podmínek přístupné široké veřejnosti. Nehodláme ho po vyučování
zavřít a nikoho na něj nepustit,“
ujistil Jan Novák.
(pur)

Slavnostního stříhání pásky se ujala učitelka tělocviku.

Litvínov
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Klubovna padá volejbalistům na hlavu,
pomoc čekají od města - zatím marně
LITVÍNOV – V loňském roce se Volejbalovému klubu Litvínov podařilo díky dotacím z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
zrekonstruovat volejbalové kurty u základní školy na Podkrušnohorské ulici. Ve druhé etapě chtěl klub žádat o dotace na rekonstrukci klubovny a zázemí pro sportovce. Po roce se ale na kurtech
zatím stále nic neděje. Podle předsedy klubu Miroslava Mikoláška
se změnily podmínky dotací a pomoc od města proto volejbalisté
čekají marně už rok.
Před více než rokem se
změnily zastaralé a už téměř
nefunkční volejbalové kurty
v Litvínově na nové moderní
sportoviště, které využívá nejen
volejbalový klub, ale také široká veřejnost. Na rekonstrukci
získal volejbalový
klub dotaci 5 mil.
Kč. V další
etapě chtěli
volejbalisté žádat
o 10 mil. Kč.
„V původních
podmínkách stačilo, aby měl
volejbalový
klub kurty
i
klubovnu
v dlouhodobém pronájmu. Pak se ale podmínky
změnily a je nutné mít klubovnu
v majetku. Projektová dokumentace je ale připravená, stačilo by,
kdyby o dotaci požádalo město
a mohlo by se s rekonstrukcí pokračovat. To se ale nestalo, a tak
chceme od města kurty i klubovnu koupit za symbolickou cenu.
Požádáme o dotaci sami a majetek zhodnotíme. Po čase, až

to podmínky dotace dovolí, vrátíme kurty i zrekonstruovanou
klubovnu do majetku města,“
vykreslil svůj plán Miroslav Mikolášek. Šanci na získání dotace
má volejbalový klub velikou.
„Máme oporu a pomoc v HC
Litvínov, o.s., které

úspěšně žádalo o dotace už několikrát a s naší první žádostí nám
hodně pomohlo. Nyní je zásadní
vstřícnost města. Pokud samo
nepožádá o dotaci, pomohlo by
nám, kdyby vyšlo vstříc našemu
požadavku a klubovnu nám prodalo,“ vysvětlil předseda klubu.
Klubovna je už v katastrofálním

stavu a další odklad by ji mohl
úplně vyřadit z provozu. „Doslova se nám rozpadá. Je těžké
pořádat turnaje, když soupeřům
nemůžeme nabídnout ani šatnu,
kde by se mohli převléknout, neřku-li osprchovat. Ve špatném stavu je také skladiště sportovního
náčiní. Nová klubovna by měla
být moderní, pěkná a prostorově
vyhovující. V projektu jsou prosklené tribuny, šatny pro domácí
i hosty, sociální zařízení a sprchy,
společenský prostor, skladiště,“
popsal projektový záměr Miroslav

M i kolášek.
„Sportovci v Litvínově si musí
pomáhat, a tak jsme neváhali
podpořit volejbalisty v loňském
roce v jejich záměru rekonstruovat volejbalový areál. S dotacemi
máme větší zkušenosti než volejbalisté. Už se nám v uplynulých
letech podařilo získat dotace
ve výši téměř padesát miliónů

korun, za které jsme zhodnotili
majetek města, konkrétně spodní halu Zimního stadionu Ivana
Hlinky, a vybudovat posilovnu
v horní hale. Teď už jim ale pomoci nemůžeme. Míč je na straně města. Pokud město o dotaci
nepožádá samo nebo neprodá
kurty volejbalovému klubu, zůstane projekt nedokončený a zahodí se šance získat deset miliónů korun,“ komentoval situaci
volejbalového klubu předseda
HC Litvínov, o.s. Kamil Havelka. Volejbalový klub v Litvínově má dlouhol e t ou
tradici.
B ě -

hem jeho
fungování se podařilo odchovat řadu výborných hráčů, kteří Litvínov
reprezentují na celostátní úrovni. Bývalí hráči z Litvínova dnes
hrají za národní mužstvo, objevují se v extralize. V barevném
minivolejbalu jsou děti z Litvínova stále na předních místech
tabulky. V roce 2012 vyhráli
kadeti Český pohár. V současné
době sdružuje volejbalový klub
přibližně 80 dětí a mladých lidí.
(pur)

Miroslava Mikoláška, předsedu Volejbalového klubu Litvínov.
Společně s volejbalovými
kurty jste dostali od města do
dlouhodobého pronájmu také
víceúčelové hřiště sousedící
s kurty. Podmínkou bylo, že ho
budete udržovat. Zatímco kurty jsou po rekonstrukci výstavní, hřiště je nepoužitelné. Proč
se o hřiště nestaráte podobně
jako o kurty?
„Na rekonstrukci kurtů jsme
získali dotaci, která se ovšem nevztahovala na údržbu víceúčelového hřiště. Volejbalový klub
je neziskovou organizací a má
příjem pouze z příspěvků svých
členů, tedy od rodičů dětí, které
u nás sportují. Město nám hřiště předalo už ve velmi špatném
stavu a nebylo v našich finančních silách s tím cokoliv udělat. Díky vstřícnosti jednatele
SPORTaSu Miroslava Otcovského se alespoň částečně opravilo
oplocení. Už minulému vedení
města jsme navrhovali, že hřiště
uzavřeme a budeme ho provozovat jen v určitých hodinách
pod dozorem správce. S tím ale
město nesouhlasilo, požadavek
byl, aby bylo hřiště neustále přístupné veřejnosti. Nemohlo to
ani jinak dopadnout, než jeho
naprostou devastací. Na hřišti se
doposud sportuje, ale schází se
zde i tací, kteří na hřiště sporto-

vat rozhodně nepřišli. Ničí i poslední zbytky kdysi víceúčelového povrchu. Nutno podotknout,
že chyba se stala už v počátku.
Povrch je špatně udělaný, odvodnění je nefunkční, a pokud
by mělo někdy opět sloužit ke
sportu, muselo by se celé předělat. Na to nemají volejbalisté
peníze. Často také slýcháme
kritiku, že mohlo hřiště sloužit škole. Jazykovka je jednou
z největších škol ve městě, přesto jako jediná nemá své hřiště,
což je politování hodné. I kdyby
se město rozhodlo víceúčelové
hřiště vedle kurtů pro školu zrekonstruovat, je pro školu příliš
malé. Před rekonstrukcí kurtů
se objevila myšlenka spojit hřiště se sousedním kurtem a celý
tento prostor předat škole. S tím
volejbalisté nesouhlasili. Všechny kurty jsou funkční a řadu
let plně využívané, navíc byly
před rekonstrukcí. Město se
v minulosti z nepochopitelných
důvodů samo zbavilo pozemku
nad školou, který byl původně
využíván jako školní hřiště a zahrada, a prodalo ho soukromým
osobám na stavbu rodinných
domů. Uvědomujeme si, že víceúčelové hřiště není v pořádku a že škola nemá své vlastní
hřiště, ale to je řešení pro město,
které by se mělo o školní hřiště
pro školu postarat.“
(pur)

Gymnázium se
zbaví zápachu
LITVÍNOV – Gymnázium T. G.
Masaryka v Litvínově už roky
trápí špatná kanalizace a typický zápach odpadu, který se line
spodními patry budovy.
Zápachu by měl být ale brzy
konec. Na druhou etapu rekonstrukce gymnázia schválili
už před prázdninami krajští
zastupitelé čtrnáct miliónů korun. Nakonec ale nebude tak
vysoká částka ani potřeba. Akce
byla zahájena sanací suterénních prostor. „Je to náročnější
na organizaci, v suterénu máme
jednak všechny šatny, ale také
hudebnu, laboratoř fyziky a jazyků. Součástí akce bude obkopání celého objektu, vysušení zdí,
rekonstrukce kanalizace, septiků,

čerpadla a napojení na městskou
kanalizaci. Zdi v suterénu budou
zbaveny plísně, vybuduje se tu
nové sociální zařízení,“ vyjmenoval nejnutnější práce ředitel
školy Jan Novák. V současné
době jsou práce nejnápadnější
v zahradě školy, kde vznikla obrovská sanační jáma na odvod
vlhkosti od školy. „Samozřejmě
je mi líto, že práce zasáhly zahradu, ale s tím se nedá nic dělat. Po dokončení si zahradu opět
obnovíme,“ říká Jan Novák. Kanalizací ale práce na gymnáziu
nekončí. Třetí etapou by měla
být fasáda školy, kterou ředitel
doufá mít už v předjaří 2017,
kdy slaví gymnázium 70 let své
existence.
(pur)
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Končící projekty zaměstnanosti
udělaly šťastnými stovky lidí
MOST – Díky třem projektům zaměstnanosti se v Ústeckém kraji těší
z nové práce 266 lidí. Projekty, jejichž nositelem byl Ústecký kraj,
pomohly lidem s hendikepem, mladým lidem a lidem nad padesát
let. Nejlepší účastníky projektů ocenili na závěrečné konferenci
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, generální ředitelka
Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková, krajský radní pro sociální problematiku Martin Klika a ředitel krajské pobočky Úřadu práce Radim Gabriel.
Všechny tři projekty končí ve
stejnou dobu, koncem října letošního roku a všechny podporují zaměstnanost v Ústeckém
kraji. Jedním z partnerů u všech
tří projektů je Úřad práce ČR.
Jedná se o projekty pod zkráceným názvem Handicap nám
nevadí, Společně to dokážeme
a Podpora. Pro účastníky projektů bylo průběžně připraveno
poradenství v nezaměstnanosti,
vzdělávací aktivity, pracovní
diagnostika a také podporovaná pracovní místa. Inovativním
nástrojem projektu Podpora je
individuální koučink, což je metoda vedení klienta k individuálnímu řešení. V rámci projektu
Handicap nám nevadí byla vypracována metodika. Projekt
Společně to okážeme zase přinesl inovativní prvek pro studenty
posledních ročníků středních
škol, kteří byli také do cílové skupiny zařazeni, a to nový
poradenský program, který je
zcela přizpůsoben věku studentů. Zaměřen byl především

na nácvik sebeprezentace při
hledání zaměstnání s využitím
multimediálních
prostředků
a sociálních sítí. Projekty jsou
spolufinancovány Evropským
sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
a státním rozpočtem České republiky.
(pur)

Zprava: Dagmar Prošková,
hejtman Oldřich Bubeníček,
Kateřina Seidlová, Martin Klika.

Nejlepší účastníci
projektů:

Z projektů vyšly také nové produkty.

Ocenění v projektu Podpora.

Handicap nám nevadí: Andrea
Kálnová – prošla všemi aktivitami projektu a absolvovala kurz
Obsluha osobního počítače. Iva
Kůstová – postupně absolvovala
všechny fáze projektu včetně rekvaliﬁkačnío kurzu Obsluha osobního počítače. Radka Marešová
– aktivní klientka prošla bilanční
a osobní diagnostikou a absolvovala kurz Asistent pedagoga.
Květuše Steidlová – úspěšně
absolvovala rekvaliﬁkační kurz
Obsluha PC, rekvaliﬁkační kurz
Pracovník v sociálních službách
a zkoušku profesní kvaliﬁkace
Strážný. Petr Vávra – absolvoval
dva rekvaliﬁkační kurzy Obsluha
PC a složil 5modulovou zkoušku
ECDL.
Podpora: Eva Dlasková – přijala
dotované pracovní místo, osvědčila se a v práci pokračuje i po
skončení dotace. René Janda
– absolvoval rekvaliﬁkační kurzy práce na PC, po skončení
kurzu nastupuje do práce. Jana
Kaurová - sama si vyhledala a
úspěšně ukončila rekvaliﬁkační
kurz pedikúry, v rámci projektu
absolvovala kurz Pracovník v sociálních službách. Zpracovává
vlastní podnikatelský záměr. Miroslav Plechatý – absolvoval kurz
Asistent pedagoga, pro získání
zaměstnání chce vystudovat vysokou školu. Marcela Vodičková
– prošla praxí, kde se osvědčila a
získala pracovní místo.
Společně to dokážeme: Lokalita
Most – Eva Juščáková, Michal
Černík, Roman Nouza. Lokalita
Litvínov – Petra Kováčová, Adéla
Nechalová, Zuzana Votočková.
Lokalita Děčín – Petr Sejkora,
Martin Korejtko, Petr Malík.

Z Ameriky se vrátil do práce
díky projektu PODPORA
Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

ÚSTECKÝ KRAJ - Díky projektu PODPORA mají nezaměstnaní nad
padesát let věku šanci najít práci v Ústeckém kraji. Projekt byl zahájen v prosinci loňského roku a ukončen bude 30. října 2015. Projekt,
jehož náklady jsou vyčísleny na 9 718 tis. Kč., připravil Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje společně s partnery, mezi kterými je také
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ústí nad Labem. Mezi nejúspěšnější účastníky projektu patří René Janda.
Než jste vstoupil do projektu
PODPORA, hledal jste práci
neúspěšně sám. Jak vám projekt pomohl?
Čtrnáct let jsem žil a pracoval
v USA. Když se má přítelkyně
rozhodla vrátit do Čech kvůli
vnoučatům, už jsem dál nechtěl
zůstávat sám v cizí zemi a vrá-

til se také domů. Myslel jsem
si, že nebude problém si najít
zaměstnání. Práce se nebojím,
jsem schopný dělat vše, co je
potřeba. Ve Státech jsem pracoval v údržbě, jsem zvyklý dělat.
Hledal jsem si práci sám, ale
z týdnů se staly měsíce a nakonec dva roky. Už jsem zvažoval,

že se vrátím do USA. Projekt
PODPORA byl pro mě šancí,
jak si najít práci v Čechách.
Jaké konkrétní aktivity jste
v rámci projektu využil?
Všechny, které jsem mohl
a které mi pomáhají najít práci.
To je přeci hlavní smysl projektu, skončit s evidencí nezaměstnaných a začít pracovat.
Zúčastnil jsem se motivačního
a aktivizačního kurzu, individuálního i skupinového poradenství, pracovní diagnostiky,
bilanční diagnostiky, dostalo
se mi individuálního koučingu
a zapojil se do tří rekvalifikač-

ních kurzů. Díky projektu jsem
se naučil obsluhovat motovozíky
a pracovat s počítačem. Odborníci mi poradili, na co se hodím,
jaká práce je pro mě vhodná
a jak nabízet zaměstnavatelům
své dovednosti a schopnosti.
A vyplatilo se to? Našel jste
práci?
Do konce října ještě bude
pokračovat poslední rekvalifikační kurz a pak už nastupuji
do zaměstnání. Jsem spokojen.
Zapojit se do projektu Podpora
bylo správné rozhodnutí, které
mě v Čechách po dvou letech
posunulo dál.
PI/(pur)

( 773 030 030
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

zpravodajství
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porušené paragrafy
Linka na strážníky
pro neslyšící
MOST – Neslyšící Mostečané
se již řadu let mohou obracet na
městskou policii prostřednictvím speciální linky. „Prostřednictvím SMS tak mohou přivolat
pomoc pro sebe nebo pro někoho, kdo je zrovna v nouzi. Tato
speciální linka ale změnila číslo,“ připomněla tisková mluvčí
mostecké městské policie Ilona
Kozlová. Neslyšící mohou nově
kontaktovat městské strážníky
na telefonním čísle 734 417 235.

Zloděje načapali
v prostěradlech

Se seniory diskutoval starosta Petr Červenka (vlevo).

Život v Meziboří se seniorům líbí
MEZIBOŘÍ – Mezibořstí senioři si užili příjemné odpoledne s hudbou, tancem a ve společnosti lidí z vedení města. Besedovalo se o
tom, co seniory trápí a co by si ve městě přáli nového. Většinou se
shodli, že život v Meziboří se jim líbí. A to hlavně kvůli pořádku a
bezpečí.
Tradiční setkání vedení města a mezibořských seniorů se
konalo v restauraci Radnice na
náměstí 8. května. Pozváno bylo
452 obyvatel Meziboří starších 75
let. Město pro ně zajistilo odvoz.
Na místě na seniory čekalo občerstvení, dárek z dílen Energie
o.p.s. a hudba k tanci a poslechu

v podání manželů Hvozdových.
Diskutovat se seniory přišel
starosta města Petr Červenka,
radní Ján Vojtek, vedoucí správního odboru Libuše Řeháková,
předsedkyně Komise pro občanské záležitosti a výročí Růžena
Spilková a vedoucí Domu s pečovatelskou službou Meziboří

Květuše Vopalecká. Starosta se
seniory diskutoval o aktuálním
dění ve městě. Mimo jiné se
zmínil o probíhajících a dokončených akcí ve městě, především
o rekonstrukci náměstí 8. května
a výstavbě nových parkovacích
míst. „Starší občané jsou zvyklí
udržovat ve městě pořádek, ne
všichni obyvatelé města ale mají
tento přístup. Opakovaně žádáme majitele psů, aby uklízeli psí
exkrementy. Také se snažíme vychovat lidi k tomu, aby třídili odpad. Nyní se snažíme působit na

Borci zdolávali sjezdovku
MEZIBOŘÍ – Každoroční běh do mezibořské sjezdovky se konal i letos navzdory sychravému počasí. Borci trénovaní i netrénovaní se
pustili do zápolení, kdo rychleji zvládne vyběhnout kopec, který
v zimě sportovci zdolávají jen díky vleku. Na start 15. ročníku Běhu
do vrchu se na mezibořské sjezdovce postavilo 133 závodníků.
Pořadatelem už tradiční podzimní akce je AO TJ Baník Meziboří ve spolupráci s městem
Meziboří a ZŠ a MŠ Meziboří.
Pozvánku na sportovní akci
poslali pořadatelé do všech at-

letických klubů v regionu. Každoročně se jí účastní kromě
Mezibořských také atleti z Litvínova, Mostu a z Loun. Své síly
změřili závodníci ve čtrnácti
kategoriích. Výsledky: Elévové

Kategorie mladší žáci na startu.

A – 1. místo Vysoudil Jakub, AK
Most. Elévky A – 1. místo Klára
Vysoudilová, AK Most. Elévové B – 1. místo Lukáš Laurich,
AK Louny. Elévky B – 1. místo
Barbora Balášová, AK Litvínov. Předžáci – 1. místo Štěpán
Gregor AK Most. Předžákyně – 1. místo Štěpánka Vítová
AK Litvínov. Mladší žáci – 1.
místo Adam Motl AK Litvínov.
Mladší žákyně – 1. místo Petra
Halebrantová AK Louny. Starší
žáci – 1. místo Radek Badi ZŠ
a MŠ Hora Svaté Kateřiny. Starší
žákyně – 1. místo Markéta Malá
AK Louny. Dorostenci – 1. místo Petr Adler Schola Humanitas.
Dorostenky 1. místo Adéla Juříková Schola Humanitas. Muži
a junioři – 1. místo Oto Ottenschläger AK Litvínov. Ženy juniorky – 1. místo Lucie Svobodová AK Most.
(pur)

Technika i lidé jsou v pohotovosti,
může začít sněžit
MEZIBOŘÍ – Meziboří svou vyšší polohou nad Litvínovem každoročně „slízne“ první námluvy zimy mnohem dříve než města v podhůří.
Tradičně ale mívá město zimní údržbu téměř vzornou a obyvatelé
nemají důvod ke stížnostem. Ani letos Meziboří přípravu nepodcenilo.
Technické služby Meziboří
jsou připraveny na zimní údržbu. K dispozici bude 60 tun
volně ložené soli. „Dále máme
dvě stě desetikilogramových balíků balené posypové soli a 55 tun
ostatních inertních materiálů,“
uvedl vedoucí Technických služeb Meziboří Pavel Esop. Technika, která zimní údržbu zabezpečuje, bude po technických

kontrolách. Jedná se o traktor
ZETOR s pluhem. „Začátkem
prosince přebíráme nový traktor
se šípovým pluhem, který nahradí
stávající už třicet let starý stroj,“
doplnil Pavel Esop. Dále budou
mít technické služby k dispozici velký posypový vůz s pluhem
IVECO, malý posypový vůz
s pluhem MU-25 a malý posypový vůz s pluhem FUMO. Na

úklid a nakládku sněhu je připraven kolový nakladač KRAMELL.
Z parkovišť a nedostupných míst
bude sníh odklízen pomocí dvou
smykových nakladačů. Pro odvoz sněhu z města bude používán vůz IVECO. Na odklízení
sněhu z chodníků a parkovišť má
město dvě sněhové frézy. Pohotovost pro zaměstnance města
bude vyhlášena od 1. listopadu.
Jedná se o osm řidičů pro strojní
zimní údržbu a 23 dělníků pro
ruční zimní údržbu. Začátkem
listopadu začnou zaměstnanci
technických služeb s instalací vánoční výzdoby města.
(pur)

rodiče prostřednictvím jejich dětí,
které by je měly k třídění odpadu
přesvědčit,“ řekl v úvodu starosta
města Petr Červenka. Senioři pak
v diskuzi pochválili nový park,
pozastavili se ale nad tím, proč
nevyrostla v parku tráva. „Ta
bude znovu vysazena na jaře,“
ujistil je starosta. Dále chválili pořádek ve městě a zajímali se o to,
kdy bude otevřen dům s byty pro
seniory v bývalém učilišti, které
nyní nový majitel rekonstruuje.
Během akce nechyběla dobrá nálada ani tanec.
(pur)

MOST – Policie v Mostě obvinila z trestného činu krádeže
a porušování domovní svobody 19letého mladíka z Mostu.
Ten má na svědomí tři krádeže.
V září v nočních hodinách vlezl otevřeným oknem do bytu,
kde prý hodlal přespat. Svítil si
baterkou a dělal rámus. Všimla
si toho žena, která věděla, že
v bytě není nikdo doma. Ohlásila věc policii. „Hlídka poté
získala klíče od bytu. Při odemykání muž tlačil silou na dveře
z druhé strany. Po chvíli policisté
byt odemkli a vyzvali muže, aby
byt opustil. Nikdo ale nereagoval. Policisté proto vstoupili do
bytu a začali ho prohledávat.
Nakonec vylezl zpoza prostěradel na zemi neznámý muž, který
se policistům omlouval,“ popisuje případ mluvčí mostecké
státní policie Ludmila Světláková s tím, že pár dnů na to policisté přistihli dotyčného lupiče
zase ve sklepě obytného domu
v Mostě. Zamkli ho tam nájemníci, kteří zjistili, že se do sklepa

vloupal někdo cizí. Potřetí se
lapka dostal do kočárkárny, ze
které odcizil dětskou koloběžku, kterou směnil za hodinky.
Obviněný je stíhán na svobodě
a hrozí mu až tříletý trest odnětí
svobody.

Dvoustovku ukradl
z ruky
MOST – Vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zvlášť
závažného zločinu loupeže
21letého muže z Litvínova. Ten
měl podle šetření v dopoledních
hodinách na ulici v Janově přistoupit k nezletilému chlapci,
na kterém pod pohrůžkou násilí požadoval vydání bankovky
v hodnotě 200 korun. Hoch mu
peníze, které držel v ruce, ze
strachu vydal. Obviněný následně z místa utekl. Policie mladého Litvínovana stíhá na svobodě. Ke zranění chlapce nedošlo.

Ukradl lahve a hned
je rozbil
MOST – Drogová závislost
přivedla na šikmou plochu 21letého muže z Mostu. Ten přišel
s úmyslem krást do jednoho
mosteckého
supermarketu.
Z regálů vzal čtyři lahve s whisky. Poté přelezl zábradlí u vstupu do prodejny, kde mu dvě lahve vypadly z ruky a rozbily se.
Na místě ho okamžitě zadržela
ostraha. „Policie muže obvinila
z trestného činu krádeže. Kradl už v minulosti, byl odsouzen
k nepodmíněnému trestu. Letos
na jaře byl podmíněně propuštěn
se zkušební dobou do roku 2018.
Za toto jednání mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ upozornila policejní mluvčí Ludmila Světláková.
(sol)
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MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
26. 10. od 19 hodin ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Slavný swingový muzikál, v němž nechybí tanec, zpěv ani láska. Muzikál Zpívání v dešti
zvítězil v anketě Cena diváka jako nejlepší inscenace roku 2014! Vstupné: 180 a 200 Kč.
Délka představení: 180 minut.
29. 10. od 19 hodin BALADA PRO BANDITU
Autor: MILAN UHDE - MILOŠ ŠTĚDROŇ. Režie: Pavel Ondruch. Příběh veliké lásky, veliké
zrady a veliké svobody. Živě hraný i zpívaný muzikál o nezkrotném zbojníku Šuhajovi. Na
jevišti mostecké činohry ožívá divoký kraj Podkarpatské Rusi. Vstupné: 180 a 200 Kč.
Délka představení: 145 minut.
31. 10. od 17 hodin PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Autor: K. M. Valló. Režie: Jiří Kraus. Klasická pohádka o princezně Ladě, která před zlým
králem prchla a za prince se provdala. Inscenace pro celou rodinu. Vstupné: 150 a 170
Kč, děti 80 Kč. Délka představení: 100 minut.

Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka: Váš syn nemá žádné znalosti.
Otec připíše: (TAJENKA)

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
31. 10. od 10 hodin SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ (volné)
Autor: Kateřina Fixová a Antonín Klepáč. Režie: Antonín Klepáč. Pohádka o krásné Sněhurce, zlé královně - maceše, kouzelném zrcadle, otráveném jablku a sedmi malých človíčcích, kteří se o Sněhurku starají. Délka představení 60 min. Pro děti od tří let.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
24. 10. od 16 hodin PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Pohádku na motivy H. CH. Andersena napsala Jana Galinová. Hudba a texty písní J.
Turek. Režie Jurij Galin. Choreograﬁe Lenka Masárová. Vstupné 80 Kč.
31. 10. od 16 hodin BOB A BOBEK NA CESTÁCH
BOB a BOBEK, králíci z klobouku kouzelníka Pokustóna, se vydávají na cestu kolem světa. Kam je jejich létající klobouk zanese? Nechte se překvapit. Hrají Martina Venigerová,
Veronika Bajerová a Petr Mikeska. Vstupné 90 Kč.

CITADELA LITVÍNOV
30. 10. od 21 hodin KÝBLE extra – host Vašo Patejdl
Remake populární diskotéky Bohumila Drexlera „SSM 27“ z ´80 a ´90 let „KÝBLE“ extra
…. aneb 6 ran do kyblíku s hostem večera Vašo Patejdlem. Večerem Vás bude provázet
moderátor Jaromír Truhlář, předtančí skupina RAPID a taneční studio INSTITUTE of TOG.
Zavzpomínat na populární diskotéku a oprášit své taneční kreace můžete na společenském sále Citadely v pátek 30. října 2015 od 21.00 – 03.00 hodin. Vstupné v předprodeji
149 Kč, v den konání 200 Kč.
Vstupenky nelze rezervovat!!! Předprodej vstupenek v pokladně Citadely nebo u pořadatelů akce: Jana Kasala (721 519 408), a Bohumila Drexlera (604 322 531).
18. 10. od 16 hodin TANEČNÍ ODPOLEDNE – SÓLISTÉ MOSTEČANKY
K tanci a poslechu zahrají sólisté Mostečanky. Společenský sál. Vstupné 50 Kč.

V+V ROCK BAR MOST
24. 10. od 21 hodin BEZ CENZURY - Cover Band - Most
„A jako každou třetí sobotu v měsíci pravidelnej koncert Cenzůry, opět jsou nacvičený
nový písničky, Wendy trénuje s basovkou a večírek může začít. Vstup DOBROVOLNÝ ! ! !“

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 rotoped, 1 500 Kč. Telefon: 778 408 998
■ Po jednom miminku nabízím
hezko u výbavičku v bezvadném
stavu, velikost od narození do 6
měsíců, i značkové, balík věcí 700
Kč. Dobírka možná. Telefon: 605
897 486
■ 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

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548

■ 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
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 rozkláda-

cí, 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
■ Koupím staré hračky, Merkur,

AMA SCHOOL
mateřská a základní škola v Mostě

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

vláčky, auta na bovden a jiné. Telefon: 608 224 183

BYTY, DOMY

■ Prodám byt 2+1 v Mostě, Hutnická ulice, čtvrté patro s výtahem, v bytě nová kuchyňská linka, plastová okna. Dům zateplen.
Realitky nevolat! Cena 290 000 Kč.
Telefon: 731 667 446
■ Prodám 2+KK, DB, páté patro,
v původním zachovalém stavu, J.
Ševčíka 946, blok 723 v Mostě, ve
velmi čistém tichém domě. Byt je
volný. Cena 165 000 Kč. Telefon:
721 819 050
■ 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

Přijmu brigádníky
na malířské, sádrokartonářské a pomocné práce.
Nástup ihned.

Tel. 608 112 122
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

SEZNÁMENÍ

■ Muž 57, Louny, rád spozná
ženu, ktorá si dokáže vážiť hodnoty srdca, žijem na ubytovně,
ak hladate majetky, nevolajte, ja
hladám šancu života, lásky, úcty,
opory. Telefon: 775 427 706
■ 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.
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
■ 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
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
ZAMĚSTNÁNÍ

■ Sháním

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

y
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Litvínov si odvezl z Prahy dva
body, Spartu zdolal v nájezdech

Dva zápasy venku a
doma s Kr. Dvorem
Fotbalisty třetiligového FK

32. Přibyl (Buchtele, J. Hlinka)
- 23. Gerhát, 60. R. Hanzl, rozhodující sam. nájezd Lukeš.
Rozhodčí: Pešina, Horák - Skopal, Zavřel. Vyloučení: 5:5. Bez
využití. Diváci: 5 567.
Sestava Litvínova: Janus Chaloupka, Kubát, F. Pavlík,
Frolo, Gula, T. Pavelka, Z. Sklenička - Jánský, Hübl, Lukeš Martynek, R. Hanzl, Trávníček
- Jurčík, Piroš, M. Hořava - Kučera, Smolka, Gerhát. Trenéři:
Rulík a Weissmann.
(jak)

Baník Most 1909 teď čekají

Vršanská uhelná darovala
mosteckým házenkářkám tři miliony

K dalšímu mistrovskému

PRAHA - Hokejisté Sparty podlehli v předehrávce 19. kola extraligy
mistrovskému HC Verva Litvínov 2:3 po samostatných nájezdech,
stejně jako v šestém kole na severu Čech.

Gamblers Most opět
vítězem ligy malé kopané
MOST - Třetí říjnová sobota byla
dnem, který dal letošní definitivní odpověď na otázku, jaké
bude konečné pořadí čtyř nejlepších týmů Mostecké ligy malé
kopané. Přestože tentokrát ukázalo počasí hráčům svou odvrácenou tvář, byli diváci na hřišti
11. ZŠ Most svědky dvou velmi
kvalitních zápasů. Letošní finále
pak bylo navíc zajímavé tím, že
jej mohli zhlédnout ve formě
přímého internetového přenosu i diváci ze zbytku republiky.
V půl třetí se proti sobě postavili letošní neúspěšní semifinalisté v zápase o třetí místo.
Těmito týmy byly Old Bridge
a Hospoda ULITA. Hráči Old
Bridge v tomto zápase sice platili za mírné favority, ale nakonec
o vítězi musel rozhodnout až
penaltový rozstřel. V normální
hrací době totiž skončilo utkání
2:2. Při penaltách měli více klidu na kopačkách hráči ULITY,
která se tak stala letošním bronzovým medailistou.
V přímém přenosu Avantgard TV bylo pak ve čtyři hodiny odpoledne zahájeno finále. V něm se v roli vyzyvatelů

postavili obhájcům Gamblers
Most hráči Inseminátors FC. Ti
samozřejmě nastupovali s ohledem na sílu Gamblerů v pozici
outsiderů a minimálně začátek
zápasu tyto předpoklady naplňoval. Gambleři šli do vedení
v deváté minutě a po půlhodině
hry už to vypadalo na debakl
Inseminátors. Ti však bojovali
a nehodili ručník do ringu. Ke
konci zápasu tak dokázali zkorigovat výsledek na konečných
5:2 pro Gamblers Most. Gamblers tak obhájili titul z loňska.
Nejlepším nahrávačem play
off se stal s pěti asistencemi Petr
Hlaváček z vítězeného Gamblers Most, který svých pěti asistencí dosáhl v menším počtu
zápasů než rovněž pětinásobný nahrávač Jakub Polák, také
z Gamblers. Nejlepším střelcem
play off byl s osmi zásahy Miroslav Braum z Inseminátors FC.
Miroslav Braum pak také ovládl s devíti body (8+1) kanadské
bodování play off.
Nejlepšími
třemi
týmy
MLMK 2015 tedy jsou: 1. Gamblers Most, 2. Inseminátors FC
a 3. Hospoda ULITA.
(jak)

Adéla Civínová třetí při
běhu v Drážďanech
DRÁŽĎANY – V nedalekých saských Drážďanech se uskutečnil
silniční městský závod v běhu
Morgenpost Dresden Marathon
2015, kterého se tradičně zúčastňuje také běžecká komunita
z Čech.
Na 3. místě na trati 10 kilometrů mezi ženami doběhla
Adéla Civínová, v čase 37:20,
studentka mosteckého sportovního gymnázia. Ta mimo jiné
letos už dosáhla na 2. místo při
krosovém MČR v Rumburku, 2.
a 3. místo při halovém MČR na
tratích 1 500 a 3 000m v Praze,
3. místo při MČR na dráze na

trati 1 500 m v Ostravě a 2. místo tříčlenných družstev při neoficiálním MS v běhu do vrchu
do 18 let v bulharském Smolyanu. Všech úspěchů dosáhla
v dorostenecké kategorii. (jak)

Obhájce titulu si tak připsal
poprvé v sezoně tři výhry za
sebou. Litvínov vyrovnal při power play jedenáct sekund před
koncem normální hrací doby,
střelci Robinu Hanzlovi výrazně pomohl i chybující brankář
Pöpperle. Nájezdy pak podruhé
v řadě rozhodl křídelní útočník Lukeš. V prodloužení byl

v akci videorozhodčí, Buchtelemu však vítěznou trefu nepřiřkl
a došlo na nájezdy. Hamilton,
Hübl a Kumstát neuspěli. Na
druhé straně Lukeš ano a Réway
už nedokázal odpovědět.
HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0). Branky a nahrávky: 18. Čajkovský,

MOST – Černí andělé zvládli úvodní duel EHF Cupu, když zcela jasně
přehráli italský celek Cassano Magnano 30:17.
Ještě před začátkem střetnutí
došlo na palubovce mostecké
sportovní haly k slavnostnímu
ceremoniálu, kdy jeden z generálních partnerů DHK Baník Most, společnost Vršanská
uhelná, podpořila mosteckou
ženskou házenou a předala z rukou generálního ředitele Vladimíra Roučka kapitánce týmu
Černých andělů Lucii Súkenníkové šek na 3 miliony korun.
Pak už se rozběhl zápas na
plné obrátky. Domácí po vlažnějším úvodu nakonec zcela
evidentně ovládli pole a zaslouženě vysoko zvítězili. Mostecké
házenkářky si tak vytvořily pro
odvetu jasný a vysoký náskok.
„Před zápasem jsme neměli
moc informací, takže jsme vlastně nastupovali proti nám neznámému týmu. Brali jsme v potaz
to, že je to pohárové utkání a každý gól v síti soupeře je důležitý.
V úvodu jsme udělali několik
zbytečných chyb a Italky s námi

držely krok. Nakonec se nám podařilo zlepšit zakončení a dostali
jsme se do náskoku, který jsme
až do konce utkání úspěšně na-

vyšovali. K odvetě tak budeme
cestovat s cílem potvrdit postup,“
řekl k průběhu zápasu trenér
Černých andělů Luboš Hudák.
Výsledek prvního utkání: DHK
Baník Most – Cassano Magnano
30:17, po poločasu 15:10. (jak)

(konkrétně 2,. 4., 5. a 8. místo),
což je v obrovské celorepublikové konkurenci zcela mimořádný úspěch.
Jak jste se připravovali na sezónu nadcházející?
Dost usilovně. Gymnastické
prázdniny trvaly jen tři týdny.
Letní přípravu jsme zahájili
soustředěním v Hoře Svaté Kateřiny, následovaly pravidelné
tréninky v tělocvičně a v srpnu
jsme odjeli na výměnný mezinárodní gymnastický kemp do
Belgie, kde děvčata absolvovala intenzivní tréninky, bydlela
v belgických rodinách a trénovala společně s belgickými gymnastkami. Do konce prázdnin

v sobotu v Tachově, ve středu
28. října pak v Kolíně. Doma
hraje Baník až v neděli 1. listopadu, kdy od 14.00 hodin
hostí Králův Dvůr.

Hokejistky teď míří
do Pardubic
utkání zajíždí tým žen HC
Litvínov ven. V neděli 25. října se představí na ledě v Pardubicích, kde utkání začíná
ve 12.45 hodin.

Výhra a porážka
stolních tenistů
Vítězství a porážku si na
domácích stolech připsali
stolní tenisté SKST Baník
Most A. Ti v dalším dvojutkání 3. ligy nejdříve dokázali přehrát 10:4 Slovan KST
Bohnice A, aby v druhém
duelu podlehli hostující Avii
Čakovice 4:10.

Ve středu házenkářky
proti Zlínu
Další interligové utkání
sehrají házenkářky Baníku
Most ve středu 28. října. To

Souboj generací aneb Old versus Young

Na extraligu
v Litvínově až v pátek

MOST - V sobotu 24. října se na mosteckém greenu uskuteční již 6.
ročník turnaje Old versus Young aneb Souboji generací, v němž se
již tradičně utkávají družstva mladých proti starým hráčům a zjišťují, zda zvítězí dravost či zkušenosti.
družstvo starších 45+. Informace o složení vítězných družstev
je možné najít na webu I. GC
Most v Síni slávy.
Předpověď počasí na sobotu
říká slunečno, 11° C a vítr do 1
m/s, my říkáme, pojďte si zahrát
golf o čest a slávu věkové skupiny, do níž patříte. Turnaj je určen

i pro hráče s vyššími hendikepy,
kteří se stále ještě ostýchají běžných turnajů účastnit. Přijďte
všichni, budeme hrát v klidu,
v pohodě a přátelské atmosféře.
K obědu se mohou účastníci těšit na domácí svíčkovou s knedlíkem, šlehačkou a brusinkami.
Přijďte zjistit, do které kategorie patříte! Dělící hranice mezi
„mladými“ a „starými“ bude
určena jako průměrný věk přihlášených hráčů. Turnaj začíná
v 10.00 hodin.
(jak)

Litvínovské gymnastky mají našlápnuto k úspěchu

Litvínovská gymnastika má
za sebou skvělou loňskou sezónu, co považujete za největší
úspěch vašich děvčat?
Celou loňskou sezónu šťastně
nastartovala kvalifikace děvčat
na Mistrovství ČR družstev,
která pak pokračovala vynikajícími výsledky v řadě dalších
závodů, ale největším triumfem byla nominace děvčat na
Mistrovství ČR jednotlivkyň ve
sportovní gymnastice ve Vysokém Mýtě, na kterém startovala
z předních příček republikové
kvalifikace. Tyto výsledky děvčata obhájila unikátním umístěním - čtyři litvínovské gymnastky se umístily do 8. místa

na hřišti soupeře představí

Šek na tři miliony korun
předal Lucii Súkenníkové
generální ředitel Vršanské
uhelné Vladimír Rouček.

V turnaji půjde především
o pobavení, dobrou náladu a hájení cti věkové kategorie, do níž
hráč patří. Připomínáme jen, že
v roce 2010 zvítězilo družstvo
53+, v roce 2011 družstvo 55+,
v roce 2012 družstvo 47+, teprve v roce 2013 družstvo mladých 49- a v loňském roce opět

LITVÍNOV – Litvínovská gymnastika měla vždy skvělou úroveň a ne
jinak je tomu i v současnosti. Loňská sezóna patří v poslední době
k nejlepším. Gymnastky mají pro trénink také výborné podmínky.
Od loňského roku trénují v nové hale. Jak se připravily na letošní sezónu a jak se jim v Litvínově trénuje, jsme se zeptali trenérky žákyň
Terezy Šturmové.

dva zápasy venku. Poprvé se

už panoval tradiční každodenní tréninkový režim. Pracovali
jsme zejména na kondiční přípravě a nácviku nových prvků
na všech nářadích.
Nedá se předem předpovědět, jak se bude dívkám dařit,

ale nějaké očekávání určitě
máte, co by vás potěšilo?
Potěšilo by nás dobré umístění na krajském přeboru, který
nás zanedlouho čeká a následná
kvalifikace na Mistrovství ČR
družstev ve sportovní gymnasti-

Litvínovské gymnastky.

ce. Děvčata letos nově startují ve
vrcholové kategorii „Žákyně A“,
která předpokládá již poměrně obtížné akrobatické prvky
a konkurenci mnohem starších
děvčat. Jsme zvědaví, optimističtí a plní naděje v co nejlepší
umístění.
Už od loňska trénujete
v nové hale, jak vám vyhovuje?
Jsme za ni rádi a plně nám
vyhovuje. Ředitelství SPORTaSu a Sdružení sportovních
klubů Litvínov nám významně
pomáhá s výbavou gymnastické
haly, takže v současnosti splňuje
i náročnější požadavky gymnastických tělocvičen.
Je něco, co gymnastkám ještě chybí?
Nic zásadního gymnastkám
nechybí, jsme spokojení. Přejeme si, aby nám nechybělo pevné
zdraví, děvčatům chuť do trénování a nezbytné závodní štěstí.
(pur)

od 18.00 hodin na palubovce
mostecké sportovní haly budou hostit celek Zlína.

Až v pátek 30. října se na
domácím ledě opět představí
hokejisté mistrovské Vervy.
Ti po sérii tří utkání na ledě
soupeře nastoupí proti Liberci. Zápas na Zimním stadionu Ivana Hlinky začíná
v 17.30 hodin.

Fotbalistky mají po
Rakovníku volno
Po utkání 9. kola v Rakovníku, kde těsně domácím
podlehly 2:1, mají fotbalistky
Souše o tomto víkendu volno. Tým se aktuálně nachází
na třetí příčce tabulky divize
A Čechy.

Král z BK Baník Most
uspěl v Slovinsku
Evropský juniorský circuit
pokračoval dalším turnajem
ve slovinské Mirně. S juniorským reprezentačním výběrem ČR odjel na turnaj i Ondřej Král z BK Baník Most.
Ve dvouhře zde postoupil do
osmifinále. V deblu s reprezentačním kolegou Hubáčkem se probojovali do čtvrtfinále.

(jak)
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Jak na
samovyšetření
prsou

Příznaky
Zjištění podezřelé bulky.
Změny ve velikosti a tvaru prsu.
Otok v podpaží nebo horní části
paže.
Náhle vpáčená bradavka.
Výtok z bradavky.
Hrubá pokožka.
Tvorba důlků a vředů.
Bolestivost v prsu.
Změna barvy prsu.

Pravidelně každý měsíc, nejlépe 3. – 5. den po
menstruaci. Vstoje před zrcadlem nebo ve sprše. Vleže, paži za hlavu, záda vypodložit složeným ručníkem.
Bříška 2 – 3 prstů naplocho položíme na prs a provedeme
tři krouživé přítlaky od slabšího po nejsilnější. Stejným
způsobem postupujeme dál centimetr po centimetru a nevynecháme žádné místečko. Prohmatat vždy i podpažní uzliny,
okolí klíční a hrudní kosti, 6. žebro pod prsy.
Oprávnění provádět screening mají pouze akreditovaná
centra, jsou kontrolována odborníky z ministerstva zdravotnictví a asociace mamodiagnostiků. Jednou z nich je
min. počet vyšetřených žen, ročně 5 000. V akreditovaných centrech čtou nález dva lékaři, čímž je
zajištěno, že nedojde k přehlédnutí. Seznam
akreditovaných center najdete na www.
mamo.cz.

Rakovina prsu,
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Rizikové
faktory
Riziko zhoubného nádoru prsu
Co
narůstá
celý život, největší ho mají ženy
Ženy z WomenNetu.
starší 40 let.
jste možná
Dále ženy, u kterých se již vyskytl zhoubný
nevěděli
nádor, jež nerodily nebo rodily v pozdějším věku
Ženy z WomenNetu se na po- MA HELP, které
(nad 35 let).
Rakovina prsu je nejčastější nádorové
sledním setkání členek poučily s tímto onemocPrvní menstruace před 12. rokem života nebo
onemocnění u žen. Vyskytuje se vzácně před 20.
o samovyšetření prsou. Před- něním bojovaly,
pozdní menopauza po 50. roce života.
rokem věku. Prudký vzestup nastává po 45. roce
nášku i s praktickými ukáz- vyprávěly o svých
Hormonální substituční terapie u žen po 50.
života. Počet ohlášených onemocnění stoupá, díky
kami pro ně připravily ženy zkušenostech a poroce věku užívaná déle než 10 let.
včasnému zachycení ale úmrtnost neroste. Rakovinou
ze sdružení MAMMA HELP citech. Na modelu
Dědičné dispozice.
prsu podle sdružení MAMMA HELP onemocní kaža IQ pohyb Lenka Vybíralo- poprsí s ukrytými
Některé
vazivové a zánětlivé změny
dá 8. žena. Rakovinou prsu může onemocnět i muž,
vá, Daniela Křivánková, Libu- nádory si mohly ženy
v prsní žláze.
i když u mužů není toto onemocnění tak časté.
pro
še Maláková a Daniela Tobr- z WomenNetu vyzkouNadváha,
stres, kouVznik nádoru prsu ovlivňuje životní styl: strava,
MAmanová. Diskutovalo se o tom, šet samovyšetření a nádor
ření.
pohyb, obezita, stres. Může mít i biologické
M M A
jak včas rozeznat rakovinu prsu, odhalit. Během akce si ženy
příčiny: dědičnost, hormony. Rizikové je
HELP na nákoupily trika na podpojaký je postup při léčzáření UV paprsků a rtg. Mezi chemické
kup nových modelů
ru boje proti rakovině
bě a rehabilitaci.
příčiny rakovin prsu patří životní
Kdy
(pur)
prsou a celkem tak poprsí vybraly 3 600 Kč.
Ženy z MAMprostředí, kouření, strava,
jít
na
vyšetření
léky.
Jedná-li se o nějaké podezření, vyšetření vždy hradí pojišťovna na doporučení
lékaře (gynekolog, praktik).
Na preventivní prohlídku screening pro ženy
od 45 let, vyšetření každé 2 roky hradí pojišťovna,
je třeba doporučení gynekologa nebo praktického
lékaře.
Každé dva roky samoplátce bez doporučení, cena za
ultrasonografii se pohybuje do 500 Kč, za mamografii do 800 Kč.
Metody vyšetření:
mamografie vhodnější pro ženy nad 45
let věku, ultrasonografie vhodná pro
mladší ženy, magnetická rezonance, biopsie, mamotomie.
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

