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Zdravotně postižení, pospěšte vyměnit průkazy!
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 NÁSTUP IHNED, NEBO DOHODOU!
 Odmìna za DOPORUÈENÉHO zamìstnance


Pokud by si držitelé OZP průkazů nestihli doklady vyměnit do konce roku, nebudou moci využívat benefity a uplatnit nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. V Mostě by si mělo přijít

NÁBOROVÝ PØÍSPÌVEK

 PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK


MOST – Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod, kteří
nemají ještě vyměněný stávající průkaz za „novou plastovou kartičku“, by si měli pospíšit. Jinak nebudou moci využívat dosavadní výhody. Výměna průkazů se týká v celé ČR na tři sta tisíc klientů.

SVOZ z okolních lokalit ZDARMA
Informujte se prosím o konkrétních svozových místech
NAÒNÞEÒUVEDENMÒāSLEÒNEBOÒEMAILU

pro výměnu průkazů do konce roku ještě zhruba
472 klientů.
„Počet klientů, kterým bude náležet průkaz OZP
od roku 2016, není možné spočítat, neboť jsou dr-

žitelé průkazu mimořádných výhod, vydaných pověřeným obecním úřadem a na úřadu práce nikdy
nebyli. V současné době by mělo být na 2 500 klientů, kteří mají průkaz OZP,“ uvedla Hana Kolářová,
vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek
ústecké krajské pobočky Úřadu práce ČR.
(Pokračování na straně 3)
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Mostečtí gymnazisté
zvládli Uhelnou maturitu
Několik desítek studentů mosteckého gymnázia úspěšně složilo zkoušku
z Uhelné maturity.
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Hala září novotou, dojde
i na tribuny?
Po několikaměsíční přestávce se opět
otevřela sportovní hala v Litvínově
 Na Mostecku žije několik stovek zdravotně postižených lidí. Řada z nich si ještě o výměnu průkazu nepožádala.

a je téměř celá zbrusu nová.

Vlajkonošem na dětské
olympiádě bude Robert Reichel
6

Je libo víno s duší?
V Třebívlicích pěstují révu a vyrábí
víno, které voní regionem a vypráví
příběh lásky baronky Ulriky a básníka
Johanna.

ÚSTECKÝ KRAJ – Na Hrách VII. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR, které se uskuteční v týdnu od
17. – 22. ledna 2016, ponese vlajku Ústeckého kraje litvínovská hokejová legenda Robert Reichel.
Mladé sportovce Ústeckého kraje povede na
olympijských hrách Robert Reichel, olympijský
vítěz z Nagana. Pro děti bude vlajkonoš se zlatou
medailí inspirací a motivací pro co nejlepší výkony. Pro rodáka z Litvínova to pak bude v jeho
pestré a úspěšné kariéře sportovce úplně nová
zkušenost. „Je to pro mě čest. Olympiáda je výjimečnou událostí nejen pro náš region, ale i celorepublikově, a proto jsem neváhal a úlohu vlajkonoše

Při olympijských hrách bude
vlajkonošem ústecké výpravy
vítěz z Nagana Robert Reichel.
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přijal,“ řekl Reichel poté, co se tuto novinku dozvěděl. Nasazení Reichla na pozici vlajkonoše kvituje i samotný hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. „Pro kraj je důležité, aby v čele skupiny
sportovců na slavnostním zahájení stál někdo, kdo
ve sportu hodně dosáhl a má jméno nejen v naší
vlasti, ale také ve světě. Robert Reichel je tou správnou volbou a myslím si, že pro mnoho mladých
sportovců bude hnacím motorem pro jejich budoucí
úspěchy,“ dodal hejtman Oldřich Bubeníček. Slavnostní zahajovací ceremoniál odstartuje v neděli
17. ledna v 15. hodin na chomutovském zimním
stadionu.
(pur)

(Ilustrační foto)

Lehni!
Nevlastním žádné zvíře
a ani po tom netoužím. Co
mě ale baví, je poslouchat
at
zážitky mých přátel, kteří
eří
různé ochlupence či opě-řence vlastní. Kamarád
Richard si před pár lety
pořídil psa. Je to takový
dobrák (ten pes). Typický
panelákový gaučák. Většinu času se povaluje na
kanapi (v noci dokonce
i v poloprázdném manželském loži) a svého
pána bezmezně miluje. Nevím, co Richarda popadlo, ale rozhodl se koupit papouška. Richard je už dva
roky sám. Jak s oblibou říká, šťastně rozvedený a tak
mu možná začalo být přece jen trochu smutno. Pročež
se tedy domácnost Richarda záhy rozrostla o dalšího
člena. Jenomže... Zatímco papouch se s rychlostí génia
učil mluvit a zdárně prospíval, pes začal chřadnout.
„Co s ním je? On snad na toho ptáka žárlí,“ snažil si
vysvětlit smutné psí oči Richard. Trvalo to dva měsíce.
Papoušek radostně krákal všechna slova, která ho páníček ještě radostněji učil. Kdo se ale vůbec neradoval,
byl Richardův pes. Pohled měl čím dál zamlženější
a bytem se ploužil jako bez života. Rady si nevěděl
Richard, a dokonce ani veterinář. Rentgeny nic závažnějšího neukazovaly a medikamenty nezabíraly.
Až jednou... Richard odcházel ráno do práce. Ještě se
zapovídal se sousedkou a rychle vyběhl z bytu. Před
domem mu ale blesklo hlavou, jestli při klábosení se
sousedkou zavřel dveře. Vyběhl schody a věru – dveře
pootevřené a za nimi vysvětlení. Richard vešel po špičkách do bytu a naskytl se mu pohled na papouška, jak
rychle za sebou opakuje povel: LEHNI! LEHNI! LEHNI! Psí dobračisko traumatizovaně plnilo povely, až
padlo s funícím čenichem k zemi. Papouška Richard
prodal. Pes opět lehává spokojeně na gauči, ve výtečné
psychické psí kondici.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Na sníh a námrazu je soli dost
MOST – Na zimu je město Most připraveno. I když teď počasí spíše připomíná jaro, náhlý sníh a nízké teploty by neměly překvapit.
Sklady soli a dalšího posypu jsou plné. V záloze je i technika a ruční
síly.

Mšice zlikvidovala v Mostě stovky smrků.

V posledních letech, s výjimkou předchozího roku,
přibývá v Mostě během zimy
sněhové nadílky. Reagují na to
i mostecké technické služby. Ty
mají v současné době na zimu
už nachystáno a sklady s posypem doplněné na maximum.
„Loni byla zima mírná, takže
nám zbylo dost zásob. Sůl je
ale chemicky ošetřená, proto se
nespéká a nedochází k jejímu
znehodnocování. Doplnili jsme
ji tak pouze do úrovně jejích zásob, abychom byli připraveni na
celou tuhou zimu. Pokud bude
průměrná a obvyklá zima, kdy
se vyskytují spíše námrazy než
sníh, tak nám zásoby posypu
vystačí. Může se stát, že menší
množství dokoupíme, což se říká
teď těžko, protože každá zima je
jiná,“ konstatoval pověřený ředitel Technických služeb města Mostu Karel Mutinský. Ve
skladech je nyní 1 200 tun soli

a k tomu i příslušné množství
inertního posypového materiálu. „Inertní posyp je určen na
plochy, které se nesolí,“ doplnil
Karel Mutinský a dodal: „Na
zimu jsme připraveni, co se týče
posypu i techniky.“
Zimní údržba ve městě se
ale uplatňuje, i když sníh není
a třeba jen mrzne. „V Mostě příliš mnoho nesněží, i když v posledních letech – kromě loňské
zimy – se podíl sněhu zvyšuje.
Tvoří se především námrazy, kdy
se využívá posypu,“ vysvětluje
Karel Mutinský. Technické služby nejprve sledují svažité komunikace a chodníky, zejména
ze zámkové dlažby. V hledáčku
jsou ale i svažité terény nebo
místa, kde ze zkušenosti vzniká námraza nejdříve. „Svažité
pozemky a zámkové dlažby jsou
pro chodce nejrizikovější. Snažíme se proto prioritně ošetřovat
právě je. Naši dispečeři za ty

roky znají rizikové úseky i místa,
na která se zaměřují a sledují je.
Spolupracujeme také s dopravním podnikem. Jejich dispečeři
nám sdělují, kde potřebují zajistit sjízdnost, kde mají například
autobusy problémy s pohybem
a podobně,“ nastínil ředitel Mutinský.
O zimní údržbu se nestará
jen technika, ale i samostatné
pracovní skupiny, které zajišťují ruční úklid chodníků a míst,

Pracovní skupiny se rozdělují na
menší a zaměřují se na úseky,
kde hrozí největší rizika úrazů
a uklouznutí. Jsou to například
zastávky, přechody a další místa,
kde se pohybuje hodně chodců,“
popisuje činnost zimní údržby
ředitel technických služeb. Zaměstnanci vyčlenění na ruční
úklid sněhu jsou rozděleni podle rajónů. Každá skupina má
svého vedoucího, který dohlíží
na jednotlivá místa, koordinuje

Kolik stojí zima v Mostě?
rok 2011 …………………………….. 2 940 000 Kč
rok 2012……………………………… 5 977 000 Kč
rok 2013……………………………… 5 833 000 Kč
rok 2014……………………………… 3 807 000 Kč
rok 2015 (do 31. 10.).…………………2 265 000 Kč
kam se technika nedostane.
„Využíváme v maximální míře
i veřejně prospěšné práce, na ně
zaměstnáváme na šedesát lidí.

a přiděluje pak zaměstnance na
místa tak, aby byl úklid sněhu ve
vymezené oblasti co nejrychleji
odstraněn.
(sol)

Začíná masivní kácení
MOST - Město Most přijde letos
o několik stovek smrků pichlavých. Bude se jednat o ty stromy, které byly z valné části poškozeny mšicí smrkovou a musí
se pokácet.
„Postupně začínáme kácet ty
nejvíce poškozené smrky. Opadalo u nich z 80 nebo 90 procent
jehličí, které už znova neobroste.
Postupně budeme tyto stromy
během zimy likvidovat a tam
kde to bude vhodné, vysadíme
jiné druhy jehličnanů, které jsou
mšici odolné,“ informoval pověřený ředitel Technických služeb
města Mostu Karel Mutinský.
Řádově by mělo padnout k zemi
na 800 kusů poškozených smrků. „Mezi poškozenými stromy

jsou i menší smrky. Ostatní, které
byly napadené méně a některé
menší, které se ochránily postřikem, zůstanou. Postřiky budeme
provádět i na jaře, bude-li potřeba,“ vysvětluje Karel Mutinský.
Kácením napadených stromů
a postřiky by se měl minimalizovat i následný výskyt škůdce.
„Tím, že pokácíme napadené
stromy, zlikvidujeme i ohniska
přezimujících škůdců, což by se
mělo pozitivně projevit. Letos se
jednalo o kalamitu, která se obvykle n eopakuje v letech po sobě.
Záležet však bude i na tom, jaká
bude zima. Enormnímu výskytu
a poškození stromů napomohla
opakovaná mírná a teplá zima,“
dodal ještě Karel Mutinský. (sol)

V ulici Žukova bude
chodník i parkoviště
MOST – Lidé z ulice Maršála Žukova dlouho volali po změně
v oblasti bezpečnosti a dopravy.
Žádali, aby v ulici vznikly chodníky a aby tady město vytvořilo
parkovací místa. Chodník i parkování občanům město vybuduje. Ulice bude zároveň jednosměrná.
Studií nového dopravního
uspořádání ulice Maršála Žukova se v uplynulých dnech zabývala dopravní komise. Městští
úředníci se seznámili s výsledky
ankety, která měla dát odpověď
na to, kterou z možných variant
si zdejší obyvatelé přejí nějvíce.
„Na veřejném projednávání jsme
obyvatelům předložili jednotlivé
varianty. Většina odhlasovala
potřebu parkovacích míst i chodníku,“ sdělil náměstek primátora města Mostu Marek Hrvol.
Aby mohl být tento záměr splněn, bude se muset ulice zjed-

nosměrnit, a to ve směru z ulice
V Rokli do ulice Jana Opletala.
„Po obou stranách vznikne podélné parkování, tedy parkovací
pruhy. Vejde se sem i chodník,
který bude ohraničen plastovými
retardéry. Toto řešení teď bude
detailněji zpracovávat projektant,“ nastínil dále náměstek
Hrvol. Celkové řešení by mělo
splnit požadavky a přání občanů, ale také zajistit větší bezpečnost v celé této oblasti. „Toto
řešení určitě odlehčí celé této ulici
a pomůže zdejšímu provozu,“
podotkl ještě primátor Jan Paparega. V současné době je totiž
průjezdnost ulice špatná. Vozidla tu parkují po obou stranách
a průjezdnost je tak v některých
místech problematická. Novými úpravami by tu provoz měl
získat řád. Návrh na řešení ulice Maršála Žukova schválili již
také mostečtí radní.
(sol)

Pozor na staré občanky
MOST – Letos končí platnost
občanských průkazů, které byly
vydány v roce 2005. K podání
žádosti se stačí dostavit pouze
s platným občanským průkazem. Pokud jeho platnost skončila, je nutno předložit platný
cestovní doklad nebo originál
rodného listu. O nový občanský
průkaz je možno požádat nejdříve dva měsíce před skonče-

ním jeho platnosti. Nejpozději
by měla být žádost z důvodu
výrobních a zákonných lhůt podána třicet dnů před skončením
platnosti občanského průkazu.
Žádost je možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností v ČR.
Místo trvalého pobytu občana
není v tomto případě rozhodující.
(sol)

Náměstí ozdobí jedle ze hřbitova
kosti stavby, kdy větvemi nebo kořeny ohrožovaly majetek. Strom
byl přitom ještě pořád natolik
hezký a symetrický, že se dal využít na výzdobu,“ podotkl k pořizování vánočního atributu Karel
Mutinský. Co se týče vánočních
stromů pro ostatní městské části Mostu a jejich výzdobu, těšit
se mohou například i lidé ve
Vtelně. „Vtelno si zdobí své přirozené stromy, i když letos se pro
výzdobu vytipoval jiný, než byl
v minulosti. Ostatní městské části
vánoční strom nezdobí,“ připomněl dále pověřený ředitel technických služeb. Vánoční strom
ještě pořizuje město k městské
knihovně. „V tomto případě není
problém domluvit se s městskými lesy, abychom pořídili menší
strom i ke knihovně,“ doplnil Karel Mutinský.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – Město Most už má vánoční strom, který bude stát na 1. náměstí. Tentokrát nepůjde o darovaný strom od soukromých osob,
ale o 13 metrů vysokou jedli douglasku, která se nachází na městském hřbitově.
Město před nedávnem zveřejnilo výzvu směrem k veřejnosti,
v níž hledalo dárce vánočního
stromu na mostecké první náměstí. Město ale nakonec našlo
strom ze svého portfolia. „Letos
na Vánoce budeme brát strom
z městského hřbitova, který je
velký natolik, že už zde překáží.
Proto ho použijeme na ozdobu
1. náměstí. Bude to douglaska,“
potvrdil pověřený šéf Technických služeb města Mostu Karel Mutinský. Výzvu ohledně
darování stromu pro vánoční
výzdobu prvního náměstí uveřejnilo město Most poté, co zasáhla město Most, podobně jako
i okolní města a obce, kalamita.

Tu způsobila mšice smrková.
„Než přišla kalamita, tak jsme
měli na dva roky dopředu tipy
na stromy, které by mohly být pro
vánoční výzdobu použity. Kvůli
mšicím jsme o ně ale přišli, takže
město pak pomohlo výzvou, kterou medializovalo. V minulosti
také proběhly výzvy, ale nebyly
až tolik naléhavé,“ řekl dále Karel Mutinský. Vánoční stromy
v minulosti několikrát darovali
i sami občané. „Většinou se mezi
dárci objeví lidé, kteří chtějí pokácet jehličnan, který jim ohrožuje dům. Určitě jsme nikdy netěžili strom, který by fungoval jako
okrasná solitera. Vždy se jednalo
o stromy, které rostly v těsné blíz-

Mostecký primátor si nechává narůst knír
Magistrátní úředníci ho následují
MOST – V listopadu se častěji než jindy objevují v ulicích muži s knírem. Každoročně totiž v tomto měsíci startuje charitativní kampaň
MOVEMBER. Klade si za cíl šířit povědomí v boji proti rakovině prostaty. Knír je jejím symbolem. Do kampaně se připojili i mostečtí
magistrátní úředníci v čele s primátorem Janem Paparegou.
Na mosteckém magistrátu
budou občané potkávat vousaté
úředníky. Připojili se totiž k myšlence hnutí Movember a kampaní chtějí přesvědčit muže, aby
dbali více o své zdraví a pravidelně chodili na preventivní vyšetření. Symbolem kampaně je
knír, který si muži během 30 dní
nechají narůst. „Do akce se zapojila zhruba třicítka úředníků
včetně primátora města Jana Paparegy a tajemníka úřadu Jiřího
Mysíka. Zaměstnanci chtějí svým
knírem podpořit myšlenku boje
proti rakovině prostaty,“ informovala Klára Vydrová z oddělení vnějších vztahů mosteckého
magistrátu. Mostečtí úředníci
nejsou ale jediní, kteří se do
kampaně zapojili. „K Movemberu se na výzvu přihlásili opět
muži z komořanské teplárny, aby
upozornili na nebezpečí rakoviny prostaty a varlat. V rámci

kampaně bude vyhlášena soutěž
o nejvychytanější knír,“ uvedla
tisková mluvčí United Energy
Miloslava Kučerová.
Sympatizanti projektu si
během celého měsíce pěstují
zajímavé variace kníru a šíří
takto neotřele informovanost
o závažnosti této choroby.
Učiní z ní veřejně diskutované
téma a upozorní na důležitost
prevence. Zároveň se vybírají
finanční prostředky na podporu globálního výzkumu rakoviny prostaty. 1. listopadu /
Movemberu se jakýkoliv muž
může zaregistrovat s čistě vyDo akce se zapojili i zaměstnanci komořanské teplárny United Energy. Ti
budou navíc soutěžit o nejzajímavější knír.

holenou tváří na webové stránce Movember. com a pak si po
zbytek měsíce tito muži, známí
jako Mo bratři, pečlivě pěstují
svůj knír, dle jasně daných pravidel, jako symbol Movemberu.
Každá odpověď na neodvratnou
otázku („Co ho to s tím knírem
napadlo?“) znamená rozšíření
informace o Movemberu, a tedy
i rizikách rakoviny prostaty. Mo
bráchové se prakticky během
třiceti listopadových dnů stanou
chodícími a mluvícími billboardy a přes jejich aktivity a slova
se bude iniciovat soukromá či
veřejná diskuze, která zvýší po-

vědomí o často zanedbané tématice, což je mužské zdraví.
Za dobu existence hnutí se
celosvětově vybralo přes 12 miliard korun. Česká republika se
k charitativnímu happeningu
zapojila jako osmá země světa
před šesti lety.
(sol)
Movember – název kampaně, se skládá ze slangového slova „mo“ jako „moustache“, což je anglicky knír a
„november“, tedy listopad,
kdy se akce realizuje.

zpravodajství
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Život s knihou na 7. ZŠ v Mostě
přijely podpořit hokejové hvězdy

Golﬁsté pro charitu

MOST – České hokejové hvězdy a legendy, Jiří Šlégr a Robert Reichel, podpořily nový projekt Základní školy Jakuba Arbesa v Mostě
pod názvem Život s knihou. Školní projekt je šitý zdejším školákům
na míru a slavní sportovci měli děti nalákat mimo jiné i k četbě knížek se sportovní tematikou.
Smyslem projektu ŽIVOT
S KNIHOU je kromě podpory
četby také zvýšení komunikace mezi žáky, navázání nových
vztahů mezi dětmi, týmová spolupráce, rozšíření slovní zásoby
a všeobecného přehledu. „Je to
náš vlastní školní projekt. My se
zapojujeme i do ostatních projektů, jako Česko čte dětem apod.,
ale chtěli jsme ještě nějakou třešničku na dortu. Něco, co by bylo
jen pro naši školu, něco osobitého, rodinného a šité pro naše
žáky,“ vysvětluje ředitelka školy
Libuše Hrdinová, proč se vydala
Nejlepší česká škola touto cestou. „Víme, že děti příliš nečtou
a čím dál méně mezi sebou komunikují. A pokud komunikují,
je to přes SMS, tablety, facebook
a podobně. My bychom to chtěli
trochu změnit a přimět je k jinému druhu komunikace a zapojit
je do dění,“ doplnila ředitelka
Hrdinová. V rámci projektu
čeká žáky školy každý měsíc nějaká speciální aktivita, spojená
s knihou a čtením. Momentálně
je to čtení o známých osobnostech. Sport je navíc aktuálním
a žhavým tématem, které táhne
a baví i zdejší žáky. Hokejisté
a držitelé nejcennějších trofejí,
Robert Reichel a Jiří Šlégr, proto
byli pro žáky 7. ŽS velkou vý-

zvou a překvapením.
Od začátku školního roku už
proběhlo několik aktivit v rámci
projektu Život s knihou. Jednalo se například o čtení mladším
kamarádům. „Starší žáci například v září ve škole v přírodě četli
před spaním malým dětem. I tím
vzniká vzájemná komunikace,
vytvářejí se vztahy mezi třídami, mezi většími a menšími. Děti
se na to pak velmi těšily. Teď se
potkávají na chodbách a už se
někteří znají lépe…,“ přiblížila dále ředitelka školy. V říjnu
a listopadu je na „programu“
již zmiňované čtení o slavných
osobnostech. „Na začátek projektu jsme zvolili spojení se sportovci. Očekávali jsme, že to naše
žáky navnadí a bude je to bavit.
Děti totiž sportovní aktivity sledují nejvíc, a to i se svými rodiči.
Mohly se proto ptát nejen rodičů,
ale na besedě přímo sportovců
samotných na to, co je zajímá.
Rozvíjely s nimi komunikaci
samy. Musím říci, že ohlas na
tuto akci byl mezi žáky skutečně
veliký,“ podotkla Libuše Hrdinová. Žáky ještě během roku
čeká například setkání s dětskou spisovatelkou a autorské
čtení, srovnávání filmu a knihy, konkrétně Harryho Pottera,
nebo třeba skládání básniček

Ředitelka Libuše Hrdinová ukazuje
portfolio zdařilých prací žáků.
a veršů na vánoční téma. Na
závěr roku projekt zakončí oblíbená Burza knih. Hlavním úkolem tříd v rámci projektu Života
s knihou je vytvořit portfolio,
které se bude skládat z příspěv-

ků žáků, spojených s danými tématy, autorských textů, článků,
výstřižků i fotografií. Porota složená z učitelů, ale i žáků nakonec vybere nejlepší tým na vyšším i nižším stupni a vítězové si
budou moci vybrat školní výlet
podle svého výběru. Ten jim
škola uhradí ze sponzorských
peněz. „Od tohoto projektu očekáváme, že by měl přispět k rozvoji slovní zásoby a komunikace
mezi žáky, zvýšit všeobecný přehled. Na druhé straně bychom
chtěli trochu zmírnit komunikaci
přes sociální sítě a naopak přimět
žáky, aby si častěji vzali do ruky
knihu, zašli do knihovny… Projekt ale není jen o čtení, je hlavně
také o vztazích. Chceme rozvíjet
navazování nových vztahů mezi
dětmi, a to nejen v třídním kolektivu, ale v celé škole,“ dodala
k projektu ředitelka Libuše Hrdinová.
Povídání hokejových olympioniků s dětmi najdete v příštím vydání.
(sol)

Zdravotně postižení,
pospěšte vyměnit průkazy!

chvíli a vyhnuli se tak frontám.
„Momentálně žadatelé navštěvují úřad práce a žádají o průkaz
OZP. Rozšiřování úředních hodin
se bude řešit individuálně, podle
potřeby,“ uvádí dále Hana Kolářová k případnému rozšiřování
úředních hodin na přepážkách
při velkém náporu s blížícím se

s HCP 0-18 zvítězil Petr Schuldes, výkonem 38 Stablefordových bodů, druhé místo obsadila Irena Kalinová (36 STB)
a třetím místem zkomletoval
rodinný double Miroslav Kalina (34 STB). Kategorii hráček
a hráčů s HCP 18,1-36+ ovládl
Tomáš Lískovec (38 STB), před
druhým Petrem Drožem a třetím Martinem Pluhařem, kteří
zahráli shodný výsledek 36 STB.
CHARITATIVNÍ TURNAJ byl
zároveň i předposledním turnajem MOSTECKÉ GOLD TOUR
2015, v níž hrajeme o nejlépe
poskládanou scorecard z osmnácti turnajů a oba jeho vítězové postoupili do TURNAJE
VÍTĚZŮ TURNAJŮ, který se
uskuteční 1. 10. 2016.
(nov)

Fajnšmekři klavíru
si přijdou na své

Robert Reichel a Jiří Šlégr přijeli dětem říci, že čtení rozhodně stojí za to.

(Dokončení ze strany 1)
Nový průkaz OZP si občané
mohou nechat vyměnit na kontaktním pracovišti Úřadu práce
ČR, v místě trvalého bydliště
držitele průkazu a doložit aktuální fotografii (rozměr 35mm x
45mm), občanský průkaz a dosavadní průkaz osoby se zdravotním postižením. „Pokud má
osoba se zdravotním postižením
všechny potřebné doklady s sebou, na přepážce vyplní příslušný
formulář. O výměny mohou žádat občané od pondělí do pátku,
podle úředních hodin kontaktního pracoviště úřadu práce v Mostě,“ řekla dále Hana Kolářová.
Výměna průkazu trvá zhruba
10 dnů od podání žádosti. Výměny průkazů OZP za nové
začaly již v dubnu 2015, přesto si ještě tisíce klientů po celé
republice výměnu nezajistili.
Úředníci proto apelují, aby nenechávali výměny na poslední

MOST - V sobotu 7. 11. 2015 se
na mosteckém golfovém hřišti
uskutečnil CHARITATIVNÍ TURNAJ. Sbírka byla poprvé uspořádána v loňském roce, kdy bylo
ve prospěch hendikepovaných
dětí vybráno 21 747 korun. V letošním roce bylo období sbírky
prodlouženo a výsledkem je
částka 54 517 korun.
Sobotní
CHARITATIVNÍ
TURNAJ byl jedním z nejhezčích a zároveň nejsilnějších okamžiků letošní golfové sezóny na
mosteckém hřišti a to jen díky
přítomným hráčům, kterým
patří obrovské poděkování.
Hráčky i hráči se utkali ve dvou
soutěžních kategoriích, určených jejich osobními hendikepy.
V elitní kategorii hráček a hráčů
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koncem roku. Připomíná mimo
jiné i fakt, že po 1. 1. 2016 nebudou moci využívat držitelé
starých průkazů OZP žádné nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. „Všichni ti, kteří
si nepožádají o výměnu průkazů
do 31. 12. 2015, budou muset
po novém roce požádat o nové

vydání průkazu. Bude to tedy
znamenat nové posudkové řízení
v této věci,“ připomíná vedoucí
oddělení nepojistných sociálních dávek.
Průkazy mimořádných výhod
a dočasné průkazy platí nejdéle
do konce roku 2015. Na nové
průkazy je nárok podle lékařského posudku. „Průkazy (kartičky) mají platnost jako veřejná
listina 5 let (do 18 let věku) a 10
let (dospělí),“ dodává Hana Kolářová. Hlavním důvodem, proč
se mění průkazy je jednak novela zákona a nová kritéria pro
posuzování zdravotního stavu
od 1. 1. 2014. Všichni musí mít
průkaz jednotně vydaný podle
předpisů účinných od 1. 1. 2014.
Plastové průkazy jsou navíc definitivní a s ochrannými prvky.
Jsou například odolné proti poškození a chráněné vůči jejich
padělání. Nahrazují všechny
dosavadní průkazy OZP. (sol)

MOST – Klavírní skvosty Ludwiga van Beethovena. Takový
je název další hudební ochutnávky Festivalového orchestru
Petra Macka. Sólistkou večera
je mladá klavíristka Lenka Korbelová.
„Na své si tentokrát přijdou
především milovníci klavíru. Zároveň je to ale i šance pro mladé
talentované umělce. Zazní klavírní koncerty číslo 2 a číslo 4 s doprovodem festivalového orchestru,“ říká hudebník a pořadatel
akce Petr Macek. V rámci koncertu se představí ještě další dva
sólisté - Markéta Halamová ve
hře na hoboj a klarinetista Petr
Kubík. Dirigovat bude Martin
Peschík. „Koncert se koná při příležitosti 30. výročí otevření nové
budovy Městského divadla v Mostě a k výročí 17. listopadu. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem
příznivcům a mecenášům, bez

Markéta Halamová
kterých by se koncerty nekonaly,“
dodává Petr Macek. Koncert se
koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, města Mostu a ve spolupráci
s Městským divadlem v Mostě.
Pokud se chcete nechat v pondělí
16. listopadu od 19 hodin nechat
unášet skvosty hudebního velikána a nemáte vstupenky, ještě
je můžete zakoupit v pokladně
mosteckého divadla.
(nov)

Štěstí přeje připraveným
MOST – V mosteckém Kung-fu
Centru proběhl specializovaný
kurz „SEBEOBRANA pro ženy
a dívky“.
Pořadatel akce a současně
majitel Kung-fu centra Petr
Václavík st. se rozhodl přispět
k osvětě v oblasti osobní připravenosti žen při setkání s konfliktem. „Konfliktem se v rámci
tohoto programu myslí verbální
a fyzický útok zejména na slabé jedince, v tomto případě na
ženy a dívky. Úkolem lektorů
bylo fyzicky a psychicky připravit účastnice na různé druhy

útoků a stupně násilí,“ řekl Petr
Václavík. Tato akce byla první
z celé řady seminářů, které pořadatel plánuje. Pro účastnice je
připraven například program
střelecké přípravy, ve kterém
se seznámí s použitím krátkých
střelných zbraní nebo poskytováním laické první pomoci.
„Celý život se řídím heslem, štěstí přeje připraveným. Proto jsem
se rozhodl, že naučím zájemce
efektivnímu způsobu, jak se
bránit a postarat se o sebe a své
nejbližší,“ dodal Petr Václavík.
(nov)

Ženy a dívky už budou na
případného útočníka připraveny.
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V sobotu startuje exhibice rally sprint
Na náměstí bude autogramiáda a ohňostroj
MOST - Už tento víkend, 13. a 14. listopadu, přivítá závodní okruh
na mosteckém autodromu nultý ročník exhibičního závodu v rally
sprintu. Rally sprint ovládne areál závodního okruhu, ale i centrum
Mostu. Součástí závodu bude bohatý doprovodný program, který
zahájí páteční slavnostní start na mosteckém 1. náměstí.

Školáci vypustili ryby
MOSTECKO – Společnost Unipetrol již podruhé v tomto roce vysazovala ve spolupráci s Českým
rybářským svazem ryby do řeky
Bíliny. Tentokrát na pomoc přijely také děti ze tří tříd Základní
školy Hostomice. V Bílině nově
pluje 375 kg původních říčních
ryb za více než 30 tisíc korun.
„Děti vypustily druhy jako
plotice obecná, okoun říční, cejn
velký nebo perlín ostrobřichý,“
říká Václav Jelínek, hospodář
rybářského svazu. „Na místě
jsme zajistili pro děti odborný
výklad, následně jsme rozdali
pomůcky a nechali děti aktivně
vysazovat více než 1 000 kusů
ryb přímo do řeky,“ popsal pan
Jelínek. První vysazení proběhlo ve Lbíně. Následovaly
Zlatníky, Želenice a Hostomice. V Bílině tak opět plují hojně původní druhy ryb. Plotice

obecná je nejrozšířenější rybou
České republiky, žije v hejnech
a tvoří základ potravy většiny
druhů dravých ryb. Naproti
tomu okoun říční patří mezi
dravce, tvoří hejna, ve kterých
i loví. Cejn velký je všežravá
ryba velmi oblíbená mezi sportovními rybáři. A v neposlední
řadě i perlín ostrobřichý, který
žije v hejnech a živí se převážně
rostlinnou potravou. Všechny
uvedené druhy tvoří základní
spektrum přirozeného společenstva ryb daného charakteru
toku. „Kontrolní měření potvrzují úspěchy v zarybňování řeky
Bíliny, zvýšení počtu ryb a přirozenou obnovu rybí populace.
Rozhodně tedy plánujeme spolupráci i pro příští rok,“ sdělil
Pavel Sláma, ředitel pro životní prostředí a IMS Unipetrolu
RPA.
(red)

Důvodem uspořádat závod
v rally sprintu na uzavřeném
okruhu je podle generálního
ředitele společnosti Autodrom
Most Jiřího Voloveckého zejména záměr organizátorů poskytnou jezdcům i divákům zajímavý a neobvyklý zážitek a ukázat,
že autodrom má ambice pořádat atraktivní akce nad rámec
původního zaměření, jímž jsou
okruhové závody silničních motocyklů a automobilů.
„Návštěvníci se mají opravdu na co těšit. Výhodou závodů
v rally sprintu je nejen jejich ne-

sporná atraktivita, ale zejména
bezpečnost. Uspořádání rally
v uzavřeném areálu odbourává
riziko nehod a hlavně návštěvníci
budou mít možnost sledovat celý
závod z diváckého svahu. Uvidí
tak celý jeho průběh od startu až
do cíle. Věříme, že si nový závod
The Most Rally Sprint najde své
příznivce a podaří se tak vytvořit
tradici. Zveme proto všechny, kteří mají rádi nové a neotřelé akce,
rychlé stroje a samozřejmě neopakovatelnou atmosféru rallyových
závodů, aby se přišli v listopadu
podívat,“ uvedl Jiří Volovecký.

Luděk Diviš, který má na
starosti sportovní a technickou
stránku The Most Rally Sprint,
upozornil na neobvyklé propojení závodní dráhy s přilehlým
polygonem. „Rychlostní zkoušky se uskuteční na závodním
okruhu a přilehlých obslužných
komunikacích, také ale na speciálně vytvořených trasách na
polygonu. The Most Rally Sprint
se skládá ze dvou rychlostních
zkoušek. Každou z nich účastníci
absolvují dvakrát. Jejich celková
délka je 28,6 kilometru,“ dodal.
Diváci se ale kromě samotného závodu, jemuž je vyhrazen areál autodromu v sobotu
14. listopadu od 12 do 15 hodin, mohou těšit na celou řadu
doprovodných atrakcí. Vedle
avizovaného slavnostního star-
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The Most Rally Sprint je atraktivní a neobvyklý zážitek.

tu, spojeného s autogramiádou
jezdců na centrálním 1. náměstí v pátek v 17 hodin, čeká návštěvníky i hudební vystoupení
a ohňostroj.
V sobotu bude areál autodromu přístupný pro veřejnost už
od 8 hodin. „Děti mohou zdarma využívat skákací race zónu
a hřiště, připravili jsme pro ně
také soutěže. V polední přestávce
jistě zaujme akrobatické letecké
vystoupení či ukázky kaskadérského umění. V rámci offroad
programu se zájemci mohou
svézt i v bojovém vozidle pěchoty. Chybět nebude přehlídka
historických vozidel a závodních
speciálů – tahačů týmu Buggyra
připravených na start legendární soutěže Dakar v příštím roce.
Měly by dorazit i závodní trucky
úspěšného roudnického týmu,“
upřesnila Tereza Zajíčková
z Autodromu Most. „Samozřejmě přejeme týmu Buggyry hodně štěstí a co nejlepší umístění
v jedné z nejnáročnějších soutěží
světa,“ doplnila.
Autodrom nabízí i možnost
prožít The Most Rally Sprint
jako VIP host. Vstupenka za
790 korun včetně DPH zaručuje jinak nedostupný zážitek.
Kromě celodenního vstupu do
areálu autodromu zaručuje VIP
parkoviště pro odstavení vozu,
VIP zázemí s výhledem na start
jedné z rychlostních zkoušek
závodu, celodenní občerstvení,
komentovanou prohlídku závodního dakarového speciálu či
upomínkový dárek.
Premiéru rally sprintu na
mosteckém autodromu zachytí
kamery České televize, dva dvacetiminutové pořady z průběhu
akce odvysílá na programu ČT
sport.
(nov)

Dentální hygienistka se
dětem podívá na zoubek…
MOST – Nový preventivní projekt určený pro děti pod názvem Čistý
zub – zdravý zub startuje v příštím týdnu v Mostě. V rámci něj navštíví vybraní mostečtí školáci zdarma moderní kliniku DentalCare,
kterou si budou moci prohlédnout a zde také zjistí spoustu zajímavých a důležitých poznatků týkajících se ústní hygieny. Vyzkouší si
tu například, jak si mají správně čistit zuby…
Projekt připravila dentální
hygienistka Jana Hubbard z kliniky DentalCare a je zacílený
pro školní děti prvního i druhého stupně. Seznámí je a také
naučí, jak se správně starat
o ústní hygienu. Vše bude probíhat formou hry a soutěží. Děti
si totiž zahrají samy na doktory
či asistenty a zjistí i to, jak si
mají správně čistit zuby. Projekt
startuje 20. listopadu od 8 do
12 hodin na DentalCare Clinic
v Mostě, která se nachází ve Vtelenské ulici. „Pro tento pilotní
projekt jsme vybrali přípravnou
třídu ze 7. ZŠ, Arbesova v Mostě.
Nejdříve se uskuteční přednáška
pro děti, kde se dozvědí základní
informace. Například jak vypadají zoubky, jak rostou, jak si je
správně čistit. Potom každé z dětí
dostane taštičku s hygienickými
potřebami a kartáčky a následně zamíří do hygienického boxu
(místnost pro osobní hygienu
zubů). Tady si obarví zoubky
speciálním roztokem, kterým se
zobrazí bakterie v puse a budou
mít za úkol si zuby vyčistit a přitom se budou názorně učit, jak si
je mají správně vyčistit,“ popisuje náplň projektu jeho autorka

Jana Hubbard. Děti si mimo
jiné také prohlédnou moderní
stomatologickou kliniku a to
i včetně prostor, kam se běžní
pacienti nedostanou. „Dvě nejšikovnější děti, které určí paní učitelka, se pak budou moci usadit
na křeslo a ostatní si budou hrát
na lékaře a budou dělat asistenty,“ popisuje dále Jana Hubbard
a dodává: „Rádi bychom znali
odezvu nejen od dětí, ale i od ro-

dičů. Podpora primární prevence je totiž nejdůležitější. Denně
vidíme a setkáváme se s dětmi,
které mají natolik zkažené zuby,
že je to až na pováženou.“ Školní
třída jakožto „zkušební vzorek“
by pak měla své návštěvy na klinice ještě dvakrát nebo třikrát
během roku zopakovat. Díky
pořizování fotodokumentace,
kterou dentální hygienista provede u každé návštěvy dítěte,
by se tak mělo ukázat, co se od
poslední návštěvy zlepšilo, nebo
co je potřeba ještě doladit a vypilovat. „Děti by měly mít lepší
čistotu v ústech. Odnesou si od
nás i nejmodernější a nejúčinnější kartáčky, které dostanou za-

darmo. V balíčku, který obdrží,
najdou ale i jiné prostředky ústní
hygieny včetně tetovaček zubního
kazu apod.,“ vyjmenovala Jana
Hubbard.
Čistý zub – zdravý zub je
projektem, který by se mohl
uplatnit i pro ostatní mostecké
školáky.
„Jde o pilotní projekt, který
nejdříve vyzkoušíme na jedné
školní třídě. Pokud se osvědčí,
tak bychom s ním pokračovali
i na dalších školách tady v Mostě. Chtěli bychom spolupracovat
i s Ústeckým krajem, který o tento projekt také projevil zájem,“
podotýká ještě autorka projektu.
(sol)
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Mostečtí gymnazisté skládali
Uhelnou maturitu, a úspěšně!
MOST – Několik desítek studentů mosteckého podkrušnohorského
gymnázia úspěšně složilo zkoušku z Uhelné maturity. Jedná se o pilotní projekt nazvaný Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita,
který zaštítila a finančně podpořila společnost Vršanská uhelná, a.s.
Projekt, který připravilo
Ekologické centrum Most pro
Krušnohoří spolu s Vršanskou
uhelnou, měl zvýšit vědomosti studentů středních škol
o uhlí. O jeho historii, vzniku,
jeho užití ve prospěch rozvoje společnosti, o způsobu jeho

Zaznělo v diskusi
se studenty na
téma uhlí…
 „Obnovitelné zdroje jsou
světovým trendem, který je
správný. Je však otázkou, zda
skutečně dokážou obnovitelné zdroje ekonomicky únosným způsobem zabezpečit
energetickou bezpečnost ve
výhledu. Možná to bude za
asistence klasických energetických surovin, které se
budou využívat daleko ekologicky přijatelnějším způsobem.“
 „Technický pokrok, který
bohužel ve spalovacích technologiích zaostával, může
doznat různé expanze. Z uhlí
se může stát významná chemická surovina, která má
v budoucnu obrovský potenciál.“
 „Podle poslední metodiky Světové zdravotnické organizace, která sídlí v Ženevě, vyplynulo, že dopad těžby
v lomu Vršany pro mikroregion Mostecka byl z hlediska
negativního vlivu na životní
prostředí menší, než je vliv
prostředí průmyslové aglomerace v Bruselu. Naši europoslanci tak prý mají horší
životní prostředí v Bruselu,
než je tady.“
 „Není to o obhajobě. Jde
o to, pokusit se pro jakoukoliv problematiku, která se
nás každodenně dotýká, používat pokud možno co nejserióznější údaje a zabývat
se věcí seriózně a objektivně. Pokud svět dokáže hnědé uhlí nahradit způsobem
z hlediska ochrany životního
prostředí lepším a bude to
ekonomicky
konkurenceschopné – proč ne? Každá
surovina se jednou dotěží,
limity nelimity. Daleko horší
je, že bychom se už teď měli
zabývat, co tady bude za dvacet let – až bude těžba doznívat. Jakým způsobem se tu
dokážeme uživit, především
pak vaše generace.“

dobývání, kvalitě, současném
užití a podobně. Nejen ale to.
Studenti si díky tomuto projektu mohli prohloubit a zlepšit
vztah k nerostnému bohatství
České republiky, především
pak uhlí.
V rámci slavnostního vyhlašování výsledků přišel studentům pogratulovat a nejlepším
předat ocenění i generální ředitel Vršanské uhelné, a.s. Vladimír Rouček. Studenti s ním měli
možnost diskutovat a ptát se
na vše, co je kolem uhlí zajímá.
„Snažte se na věc nahlížet i z pohledu vytváření trvalých hodnot.
My se zavazujeme, že se po sobě
budeme snažit ‚kvalitně uklidit‘,
aby vznikaly stavby, které mají
trvalý charakter - například hipodrom, Matylda a podobné.
Jsou to stavby, které bude užívat
nejen současná generace, ale i ty

Generální ředitel Vršanské uhelné
Vladimír Rouček pogratuloval
nejlepším účastníkům projektu
Uhelné maturity.
protože v tomto prostředí žijete
a budete žít možná i dále. Je to
životní zkušenost. Jste lidé vnímaví a není potřeba vás vodit za
ruku. Jste schopni si na věc udělat vlastní názor,“ podotkl dále
směrem ke studentům generální
ředitel.
(sol)

Uhelnou maturitu absolvovalo devět týmů
s devíti tématy spojenými s uhlím.
další. Bez uhlí a horníků by takové věci asi nevznikly a někdo
jiný by je tady těžko stavěl,“ řekl
studentům Vladimír Rouček.
Mimo jiné připomněl, že cílem
projektu Uhelné maturity nebylo studenty zkoušet, poučovat,
přesvědčovat je či získávat na
stranu hnědouhelného hornictví, ale seznámit je s poznatky
z reálného prostředí, které se týkají odvětví mající na Mostecku
mnohaletou tradici. „Sledovali
jsme tímto projektem hlavně to,
abyste se mohli podívat, jak to
s tímto odvětvím vypadá v reálu,

Nejlepší ocenění
za Uhelnou
maturitu
Studenti byli rozděleni do
devíti týmů. Každý z těchto týmů pak na dané téma
v průběhu 6 týdnů shromažďoval, získával či vyhledával
informace, prováděl fotodokumentaci a v závěru pak
své poznatky před odbornou
komisí prezentoval formou
grafické prezentace. Porotu
nakonec nejvíce přesvědčil
tým č. 7 v zastoupení gymnazistů Kateřiny Čidlové,
Karolíny Gajarské a Pavla
Hosnedla, a to na téma Těžba uhlí - technologie, stroje...
Na druhém místě se umístil tým č. 9 ve složení Radka
Vílová, Denisa Kaňková,
Markéta Tvrzová a Lukáš
Kalčík s tématem Historie
těžby uhlí na Mostecku. Nejlepší „trojku“ pak doplnil
tým č. 2 v zastoupení Gabriely Pecákové, Barbory Hubínkové a Kamily Plaché, který
si vybral téma Rekultivace na
Mostecku, zahrnující kromě
rekultivovaných prostor také
projekt Jezera Most.

Studenti Podkrušnohorského gymnázia v Mostě na své
Cestě za poznáním uhlí měli možnost zavítat například na
detašované pracoviště Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Hornicko-geologické fakulty v Mostě a zde
se seznámit s možností studia oborů, souvisejících s těžbou
uhlí. V Elektrárně Počerady mohli gymnazisté zase například
zjistit, jak se z uhlí získává tepelná a elektrická energie, jak
vypadá turbína, jak se čistí spaliny a nakládá se s produkty po
spalování uhlí. Prohlédnout si mohli skládky uhlí, mlýny na
uhlí, kotle, turbinu, odstruskování, odpopílkování, chladicí
věže a další zajímavosti. Dostali se také do hlubin posledního hlubinného hnědouhelného dolu v České republice - Dolu
Centrum u Dolního Jiřetína, nebo navštívili Podkrušnohorské technické muzeum či Výzkumný ústav hnědého uhlí.

Manželská
nevěra
Na svou manželku byl pyšný. Zita byla kus, jakých se
vidí opravdu málo. Brali se
před šesti lety. Poznali se ve
škole. On přednášel, Zita byla
jednou ze studentek. Hned
ho upoutala. Krásná tvář, výstavní postava, vše
ukryté pod maskou šedé myšky.
On z ní ale cítil
sálající žár, který
nikdo jiný neviděl. Stačilo mu pár
dnů a měl Zitu ve
svém bytě, ve své
posteli. Nezklamala jeho představy.
Náruživá milenka,
ochotná ke všemu, co si usmyslel.
Sama přicházela
s nápady, jak obohatit jejich
společný sexuální život. Nebála se experimentovat, nabízela
mu všechno, co si usmyslel.
A také si brala. V jejich milostném repertoáru nechybělo
skoro nic. Po pár měsících se
vzali. Strašně moc je bavilo,
když Zita dál chodila na jeho
přednášky, v tmavém svetříku
upnutém až ke krku, dychtivé oči schované za brýlemi.
Díval se na ni a představoval
si ji v poutech, latexové kombinéze, nebo třeba jen tak pokrytou pěnou. Jeho práce a její
studium získaly úplně jiný rozměr. Pak ale Zita dostudovala
a začala pracovat. Už ji přes
den nevídal a z jejich postele
se pomalu vytrácelo vzrušení.
Už se neoblékala jako stydlivá
a cudná studentka a on chodil
domů čím dál později. Jednou
odešel ze školy už dopoledne.
Měl všeho dost. Chtěl si odpočinout. Zitino auto stálo
před jejich domem. V chodbě
cizí boty, z ložnice se ozývalo
sténání a výkřiky. Stál vedle
dveří do ložnice, opřený čelem
o stěnu a poslouchal. Cizí muž
a jeho Zita. Byla stejně náruživá jako dřív s ním. Poslouchal
a jeho tělem se šířilo vzrušení.
Silné, živelné. Pootevřel dveře
a nahlédl do ložnice. Muž ležel připoutaný k posteli a Zita
byla nahá. Takové vzrušení už
dlouho necítil. Když si ho Zita
všimla, jen se usmála a pokračovala dál v sexuálních hrátkách s tím chlapem. A on věděl, že našli způsob, jak spolu
být dál spokojení a šťastní. Od
toho dne si užívali pravidelně.
Zita neměla nouzi o milence.
Dozrála v krásnou mladou
ženu a muži si toho samozřejmě všimli. Někdy pozoroval
milující se pár tajně, někdy vešel do ložnice, když byli v nejlepším. V takových případech
Zitini milenci protestovali, ale
Zita si to užívala stejně, jako
on. Později už jim to přestalo
stačit, chtěli víc. Pořídili si chatu na samotě, kam mohla Zita
s milenci odjíždět. Soustředila
se na ženaté muže, kteří mohli
nevěrou hodně ztratit. Svedla
je, pozvala na chatu. Tam už
stačila jen rozpitá lahev vína
a muži se snadno nechali přesvědčit k neobvyklým praktikám sexu. Vzrušení, které
doma neměli. Připoutala je
a pak přicházel on. Díval se,
jak Zita muže trápí. Rány důtkami bylo to nejmenší, co je
z rukou jejich krásné milenky
čekalo. Nic, co by nějak vážně ohrozilo jejich zdraví. On
si vše fotil a natáčel. Sex před
očima bezmocného muže bylo
to nejlepší, co si kdy se Zitou
dopřávali. Pak jen stačilo pár
pohrůžek, že fotografie uvidí
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manželka dotyčného a muž
byl rád, když se z chaty domů
dostal v pořádku a mohl na vše
zapomenout. Tentokrát Zita
na chatu přivedla obchodního
partnera svého šéfa. Poměrně
pohledný muž středních let,
s manželkou na
mateřské a dvěma syny. Ideální.
Všechno šlo podle plánu. Pouta,
vzrušené sténání,
Zitino nahé tělo
nad ležícím mužem, pak bičík,
rány a křik. Když
muž odcházel, ponížený a zbitý, myslel si, že ho drží
v šachu fotografiemi, stejně jako
jeho předchůdce. Nevšiml si
záblesku vzteku a nenávisti
v jeho očích. A kdyby si všiml,
nedal by jim žádný význam.
Byla to nula, nevěrný ženatý
chlap, který si nic jiného nezasloužil. Zapomněl na něj hned
druhý den. Nevěděl, že Zita
nezapomněla. Že si to užila
mnohem víc, než kdy před
tím. Nevěděl, že se s tím mužem scházela tajně dál, že jemu
se její způsoby líbily. Že nenávist cítil pouze k němu, k manželovi své milenky. Pak potkal
Gábinu. Nenápadnou studentku, která s nadšením poslouchala jeho přednášky. Nikdy
mu nemohla nahradit Zitu,
ale do postele si ji vzal. Byla
taková ochotná, jako kdysi
jeho žena. Měl smůlu. Gábina
byla příliš zamilovaná. Myslela
si, že když se o nich Zita dozví, tak se s ním rozvede a ona
ho bude mít jen pro sebe. Neznala Zitu. Nevěděla, co jeho
ženu baví a jak to u nich doma
chodí. Zita vzplála chladným
vztekem. Ona mohla mít milence, to bylo žádoucí, to chtěli
oba. On ale ne. On měl být jen
její. Nerozvedla se, to nebyl
její styl. Večer mu předvedla
vše, čím lákala své milence do
postele. Nechal se chytit. Ležel připoutaný v jejich posteli,
vzrušený, čekal na Zitu, která
z ložnice odešla. To byla nová
hra. To neznal. Místo Zity vešel do ložnice ten chlap. Chtěl
ho jen zbít. Vyhovět Zitě a poučit ho, že své ženě má být věrný. Ponížit ho a vrátit mu vše,
co si sám tenkrát na jejich chatě užil. Jenže se neovládl. Zita
pozorovala oba muže. Svého
manžela, který už dávno pod
sprchou ran upadl do bezvědomí a svého milence, který se
už dávno přestal ovládat a bil
svou oběť se zuřivostí a silou,
která byla smrtící. Věděla, co
přijde. Jen čekala. Když se její
milenec konečně vzpamatoval,
byl její muž už mrtvý. Stačilo
jen přivolat policii. Fotografie
z chaty měla připravené. Když
policie zatkla překvapeného
vraha, fotografie jim předala.
Její manžel jejího milence přistihl u nich na chatě a zbil ho,
vyfotil a vydíral. Ten se jednou
neovládl a odplatil mu stejnou mincí. Scházeli se u nich
v bytě, půjčila mu jednou klíč
a on si nechal vyrobit kopii.
Tak se dostal do bytu a přepadl
je. Nemohla nic dělat. Držel ji
v ložnici také spoutanou. Když
se jí podařilo se pout zbavit,
hned volala policii. Už ale bylo
pozdě. Její historce policie příliš nevěřila, nemohli jí ale dokázat, že měla se smrtí svého
muže něco společného. Zita
vyvázla. Její další milenec byl
opět ženatý muž.
(pur)
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David Kádner: Vláda nakonec
těžební limity prolomí
Ani letos nebudou chybět
vánoční stromky.

Krušnohorské Vánoce
letos trochu jinak
LITVÍNOV – Tradiční Krušnohorské Vánoce i letos nabídnou Litvínovským tři týdny bohatého
programu a vánočního těšení.
Chybět nebude oblíbená výstava vánočních stromků. Letos ale
bude ozdobených stromků plný
Litvínov.
Novinkou letošních Krušnohorských Vánoc bude tuplovaná
dávka vánočních stromků. Chybět samozřejmě nebudou Vánoce na půdě v Radničním sklípku,
které už k prosincovým oslavám
v Litvínově patří řadu let a mají
tradici. „V galerii návštěvníci
uvidí dvacet sedm stromků, které
ozdobí litvínovské děti. Přihlásily
se úplně všechny školy a školky
ve městě. Svůj stromek chce mít
v galerii každá škola. Osmadvacátý stromek v galerii ozdobí
Marie Stejskalová, která bude
mít v galerii také výstavu hraček,
loutek a divadelních výprav. Na
zámku Valdštejnů bude osmnáct
stromků. Pořídili jsme stromky
v kontejnerech, aby vydržely minimálně tři roky. Chceme celoroční výstavu vánočních ozdob. Je to
sice neobvyklé, vánoční stromky
třeba v květnu, ale věříme, že

návštěvníky zámku tato výstava
potěší,“ říká Dáša Wohanková z propagace města. Vánoční
stromky jsou ozdobeny tradičně
i zcela netradičně. Kromě vánočních stromků se návštěvníci
zámku mohou seznámit s tím,
jak se Vánoce v Krušnohoří
slavily dřív. Součástí výstavy je
historická expozice Oblastního
muzea v Mostě na téma Vánoce
v Krušnohoří. V prosinci bude
na zámku také zahájena výstava 300 let litvínovské hraběcí
manufaktury na výrobu sukna.
Opravdové vánoční těšení začne
v Litvínově rozsvícením vánočního stromu na náměstí Míru
30. listopadu od 17 hodin. Ten je
letos z místních zdrojů. „Chybět
nebude samozřejmě Vánoční řemeslný jarmark. Rozsvěcení stromu se ujme třináct metrů vysoký
anděl, čerti na koních a Mikuláš.
Letos jim pomohou maskot Her
VII. zimní olympiády dětí a mládeže Bambu a Vervák, maskot
HC Verva Litvínov,“ prozradila
Dáša Wohanková. Na programu
Krušnohorských Vánoc je i řada
koncertů, pohádek a divadelních
představení.
(pur)

LITVÍNOVSKO – Vláda na svém zasedání v říjnu v Ústí nad Labem
rozhodla o částečném prolomení těžebních limitů, tedy o pokračování těžby na Dole Bílina a neprolomení limitů na lomu ČSA. Uhlí za
těžebními limity ale vláda neodepsala ze strategických zásob a každoročně bude znovu posuzovat, zda uhlí za limity stát potřebuje,
či ne. Zda je toto rozhodnutí přínosem pro region, jsme se zeptali
poslance a starosty Nové Vsi v Horách Davida Kádnera.
Co pro region znamená poloviční prolomení limitů? Je
důvod k oslavám, nebo je to ke
škodě Litvínovska?
Především je to to nejhorší
rozhodnutí pro Horní Jiřetín.
Zásoby uhlí nebyly odepsány
a ani nikdy nebudou. Nestalo
se to ani v době, kdy byly limity stanoveny. Lidé z Horního
Jiřetína nyní nemají žádnou jistotu. Každoročně se bude znovu
rozhodovat, zda stát uhlí bude
potřebovat a jednou se rozhodne, že bude.
Podle vládních odborníků je
pro potřeby státu dostatek uhlí
v Dole Bílina. Vy s tímto tvrze-

ním nesouhlasíte?
Na Dole Bílina není dostatek
kvalitního uhlí ani pro majitele
ekologických kotlů. Samozřejmě vždy budou upřednostňováni velcí odběratelé. Zatím
s dodávkami uhlí pomáhá také
lom ČSA. Ten ale těžbu podle rozhodnutí vlády utlumuje
a uhlí nebude dostatek. Nakonec, předpokládám tak za čtyři
roky, bude muset vláda limity
prolomit i na lomu ČSA. Jen to
bude pro nás pro všechny mnohem dražší.
Na ekologické kotle čerpají
lidé tak zvanou kotlíkovou dotaci, a ta má jako každý projekt

z dotace danou udržitelnost.
Nemyslíte, že s tím vláda musela počítat, když rozhodovala
o limitech?
Z pohledu částečného prolomení je kotlíková dotace jeden
velký podvod. Lidé dostanou
dotaci, pořídí si za ni ekologický kotel a mají předepsáno, jakým uhlím musí topit. Jenomže
toho předepsaného uhlí nebude
dostatek. To bude mít dopady
především na nové majitele kotlů. Pro těžaře bude samozřejmě
prioritou zásobovat velké odběratele.
Souvisí podle vás jen částečné prolomení limitů s blížícími se krajskými volbami?
S krajskými volbami to nemělo nic společného. Tohle téma
dělí kraj na dvě skupiny. Vždy
bude část voličů nespokojená.
Je to politikaření a vyřizování
si účtů ve velké politice. A také
slabost předsedy vlády, který

nechal toto téma sklouznout
zpět do politické roviny. Limity
vlastně nic neznamenají, není to
zákon, pouze usnesení, které se
dá kdykoliv změnit. Vláda měla
limity prolomit a nechat těžaře,
aby dokázali, že se umí vyrovnat
se všemi, koho by se pokračování těžby dotklo.
Prolomí vláda podle vás těžební limity?
Nakonec ano.
(pur)

Hala září novotou, dojde i na tribuny?

Pohotovost bude
příští rok beze změn
LITVÍNOV – Také v příštím roce
by měla zůstat lékařská pohotovost v Litvínově beze změn.
Alespoň si to tak přejí litvínovští
radní. Záležet ale bude na zastupitelích Ústeckého kraje.
Tři hodiny večer v týdnu
a sedm hodin o víkendu a svátcích je Litvínovským k dispozici
lékařská pohotovostní služba
U Bílého sloupu 2088. Celou ji
financuje Ústecký kraj, který má
zajištění LPS danou zákonem,
a to od 1. 4. 2012. „V současné
době nemáme přehled o tom,
kolik lidí pohotovost využívá.
V roce 2012, když ji ještě zajišťovalo město, to bylo do deseti lidí
denně,“ uvedla místostarostka
Erika Sedláčková. Finance pro
zajištění LPS v Litvínově jsou
součástí návrhu rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2016, který
budou krajští zastupitelé schvalovat až ke konci roku. Je ale
Pohotovost pro dospělé,
děti a dorost v Litvínově
Pracovní dny:
od 18 do 21 hodin
So, ne, svátky:
od 11 do 18 hodin.
Pohotovost pro dospělé
v Mostě
Pracovní dny:
od 17 do 20 hodin.
So, ne, svátky:
od 10 do 19 hodin.
Pohotovost pro děti
a dorost v Mostě
Pracovní dny:
od 17 do 20 hodin
So, ne, svátky:
od 10 do 19 hodin.

možné, že Litvínov pohotovost
mít nebude. Podle doporučení
ministerstva zdravotnictví je
dostupnost lékařské pohotovosti
do 60 minut. V Ústeckém kraji
jsou v každém okrese vždy minimálně dvě pohotovosti pro dospělé i pro děti, a to v dostupné
vzdálenosti do 30 minut. V minulých letech, kdy byla poskytována neinvestiční dotace městu
Litvínov na provoz LPS, činila
částka dotace 620 tisíc Kč na období jednoho roku. V roce 2012
se ale Litvínov nedohodl s provozovatelem lékařské pohotovosti, který požadoval od města
850 tis. Kč. To Litvínov nehodlal
akceptovat, a tak definitivně přesunul zajištění lékařské pohotovosti na Ústecký kraj.
(pur)

Povrch ve zrekonstruované hale vyhovuje všem sportům.
LITVÍNOV – Po několikaměsíční přestávce se opět otevřela sportovní hala. Po rekonstrukci vnějších i vnitřních prostor se chlubí barevnu fasádou, novými šatnami i zázemím pro sportovce, ale hlavně
novým povrchem sportoviště. Jen škoda, že město neuvolnilo peníze i na tribuny. V kontrastu s rekonstruovanými prostory jsou čtyřicet let staré a oprýskané tribuny ostudou.
Úsměvy, spokojenost a obdiv
provázely premiérovou prohlíd-

ku zrekonstruované sportovní
haly. Chválou a děkováním se

nešetřilo. Hala jakoby se po rekonstrukci změnila od základu.
Už z dálky oslní barevná fasáda,
nové skleněné výplně a vchody.
Hned v zádveří nevzhledné závěsy nahradil 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.
Nové jsou 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.
Jen tribuny po diváky zůstaly
stále stejné, omšelé a odřené,
v nové hale působící nepatřičně. Oprýskané zídky schodiště,
snad ještě původní čtyřicet let
stará barva na sedadlech. To
nezapomněl zmínit ani předseda SSK Litvínov Marek Tomčík,
který jinak halu velmi chválil.

„Je krásná a má vše, co sportovci potřebují. Děkujeme za ni.
Věřím, že i na tribuny časem
dojde,“ řekl při slavnostním
stříhání pásky Marek Tomčík.
Jednatel SPORTaSu Miroslav
Otcovský pak na oplátku děkoDo gymnastického sálu
byl instalován nový koberec. Na projekt „Revitalizace vnitřních prostor
sportovní haly v Litvínově“ získal SPORTaS dotaci
z ROPu. Celkové náklady
jsou 23 mil. Kč, podíl společnosti SPORTaS je 15 %,
zbytek je hrazen z dotace.
Dokončen je i projekt zateplení haly.
val jemu. „Nekritizoval, neříkal
jen, co je špatně. Ve svém volném
čase tu byl, hledal řešení problémů, pomáhal nám. Děkujeme
mu za to,“ chválil Marka Tomčíka jednatel. Pochvalu a poděkování si odnesli také architekt
Tomáš Adámek, vedoucí provozu Anna Egerová, bez které by
práce neprobíhaly tak plynule,
a zástupce zhotovitele firmy
YSSEN.
(pur)

zpravodajství

Děti si v mostecké
hale vybíraly své
budoucí povolání

Podzemní garáže a parkovací dům? Sci-ﬁ!
LITVÍNOV – Nová parkovací místa na Osadě už město nepořídí. Pro
nová parkoviště tu už není prostor. Zcela mimo je i myšlenka na
podzemní garáže a parkovací dům.
Myšlenku na podzemní garáže na Osadě zařadilo město do
regulačního plánu před více než
deseti lety. Tato, v podmínkách
Litvínova, spíše sci-fi ale podle
očekávání nenašla investora,
který by byl ochoten riskovat
nákladnou stavbu podzemních
garáží mezi starými obytnými domy na malém prostoru
a v lokalitě chráněné památkáři. O změnu regulačního plánu
požádali sami obyvatelé Osady.
Změna regulačního plánu se
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týká ulic Wolkerova, Dvořákova, Komenského, Podkrušnohorská, Šaldova, Mánesova,
Halasova a Ladova. Tato změna
bude pořízena z podnětu města
současně s prověřením a navržením dalších možností parkování
v celé lokalitě památkové zóny.
„S ohledem na uplynulé časové
období více než 10 let od schválení
regulačního plánu, kdy možnost
výstavby a využití podzemních
garáží zůstala bez zájmu, se lze
domnívat, že zůstane i nadále ne-

realizovaná. Vypuštěním návrhu
podzemních garáží z regulačního
plánu získají obyvatelé jistotu,
že tato lokalita nebude zatížena
možností jejich výstavby,“ uvedla
místostarostka města Erika Sedláčková. Podle vedoucí investičního odboru Hany Novákové
v úvahu nepřipadá ani výstavba
parkovacích domů, o kterých se
jeden čas také uvažovalo. „Nová
parkovací místa vznikla při rekonstrukci ulic Seifertova, Dvořákova a Wolkerova. Pokračovat
ještě budeme rekonstrukcí zbytku
Seifertovy ulice. Další prostor pro
parkovací místa už nemáme,“
připustila Hana Nováková. Měs-

to ve svém regulačním plánu
umožní obyvatelům této lokality, aby si parkovací místa řešili
sami při úpravách vnitrobloků.
Problém s pakováním zůstává
i na Koldomu. Původní myšlenku na vybudování parkoviště naproti Koldomu na okraji lesa už
město také opustilo. „Toto místo
je pro parkoviště zcela nevhodné,
a to nejen kvůli tomu, že je neustále mokré a podmáčené. Jednalo by se o neúměrně vysokou
investici. Hledáme jiná řešení,“
ujistil místostarosta Milan Šťovíček. Na další možnosti parkování si ale obyvatelé Koldomu ještě
počkají.
(pur)

Parkování na Osadě se už příliš nezlepší.

MOST - Ve sportovní hale v Mostě se konal 14. ročník regionálního veletrhu středního vzdělávání SOKRATES 1. Děti převážně
ze základních škol měly možnost se seznámit s nabídkami
středních škol a vybrat si své
budoucí povolání.
Za účasti primátora Mostu
Jana Paparegy, litvínovské místostarostky Eriky Sedláčkové
a předsedy Okresní hospodářské
komory Most Rudolfa Junga veletrh zahájil hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček. „Investoři, kteří přicházejí do kraje,
mají zájem především o středoškolsky vzdělané odborníky. Proto
je vzdělávání tolik důležité a jsem
rád, že tento veletrh ukazuje pestrou nabídku vzdělávacích programů žákům i jejich rodičům,“
komentoval prospěšnost veletrhu hejtman Oldřich Bubeníček.
Organizátorem akce je Okresní
hospodářská komora Most ve
spolupráci se Severní energetickou a. s., Úřadem práce České
republiky, krajskou pobočkou
v Ústí nad Labem, Vršanskou
uhelnou a. s. a statutárním městem Most. Jedná se o představení
co největšího počtu středních
škol na jednom místě. Akce je
určena hlavně žákům posledních
ročníků základních škol a jejich
rodiče s cílem usnadnit žákům
volbu jejich další vzdělávací dráhy. Akce se letos zúčastnilo na 30
středních škol, vyšších odbor-

Veletrh zahájil hejtman
Oldřich Bubeníček (vlevo).
ných škol a vzdělávacích institucí
poskytujících své služby žákům
i dospělým. Vedle mosteckých
škol zde byly zastoupeny státní
i soukromé školy z celého Ústeckého kraje, ale třeba i z Českých
Budějovic a Libereckého kraje.
Na veletrhu proběhnou prezentace vzdělávání, ukázky odborného výcviku žáků a studentů,
učebních pomůcek, učebnic
a vzdělávacích programů pro vybrané stupně výuky. „Pro rodiče
a jejich děti je to skvělá příležitost,
jak si vybrat další vzdělávání.
Přihlížet by měli nejen k zájmům
dítěte, ale také k tomu, jaké uplatnění na trhu práce absolvent vybrané školy může mít. V poslední
době je velký zájem o technické
obory a školy svou nabídku této
poptávce trhu přizpůsobují. Je to
jedna z cest, jak snížit nezaměstnanost absolventů a mladých lidí
v Ústeckém kraji,“ komentoval
veletrh vzdělávání předseda Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Martin Klika.
(pur)

Chovanec: Na Litvínovsku zařízení pro běžence nebudou
LITVÍNOV – Svazek obcí v regionu Krušných hor sahá po dalším projektu zaměstnanosti. I tentokrát by se chtěli starostové zaměřit na
lidi ohrožené sociálním vyloučením. Na členské schůzi svazku prezentoval také předseda svazku Petr Červenka ujištění ministra vnitra, že na Litvínovsku nebudou žádná zařízení pro běžence.
Svazek obcí už v minulosti
úspěšně realizoval dva podobné projekty zaměstnanosti.
Tentokrát se ale jedná o trochu
jiný projekt. Trvat by měl dva
roky, během kterých by mělo
být osloveno sto lidí. Do projektu samotného by pak bylo
zapojeno čtyřicet lidí. Tentokrát si svazek vybral skupinu
dlouhodobě nezaměstnaných,

skupinu rodičů s malými dětmi,
hendikepovaných a přidal také
osoby ohrožené předlužeností.
Těch je totiž dost i v obcích, které nejsou sociálně vyloučenou
lokalitou. „Jsou to lidé, se kterými je potřeba pracovat,“ uvedl
předseda svazku Petr Červenka.
Projekt, jehož pracovní název
je Znovu a jinak, počítá také
se zaměstnáváním těchto lidí.

Nejedná se ale o podporovaná
pracovní místa, jako u jiných
projektů, ale o krátké tříměsíční programy vhodné pro získání pracovních návyků. Obce je
mohou využívat například pro
sezónní práce.

Marcebila ve filmu
Dále starostové na jednání
svazku schválili finanční spoluúčast na projektu Destinační
agentury Krušné hory Do Krušných hor bez bariér. V rámci
projektu vzniká turistický materiál pro hendikepované turisty, ve kterém najdou například

přehled bezbariérového ubytování v Krušných horách, tipy
na výlety a volnočasové aktivity.
Svazek se také rozhodl podpořit
tvorbu filmového scénáře pro
film o Marcebile. „Marcebila je
legendou v Krušnohoří, která se
traduje již od 16. století. Jedná
o film pro celou rodinu s hlavním
zaměřením na fantazii dětí. Film
spojuje prvky pohádky, dramatu a dobrodružného filmu. Není
pouze příběhem ve vybájeném
pohádkovém světě, ale spojuje
realitu a fikci. Podobně jako ve
filmu Nekonečný příběh. Učí nás
a naše děti, že tajemná místa

a bytosti se nacházejí v našem
světě a nikoliv v jakémsi bájném
vymyšleném světě. Film bude
propagací Krušných hor, jeho
lesů, přírodních scenerií, hornických památek a dějin,“ uvedl autor námětu Petr Mikšíček.

Imigranti nejsou
v plánu
Na jednání svazku také předseda Petr Červenka seznámil
starosty s odpovědí Milana
Chovance na usnesení svazku,
kterým členská schůze odmítá
otevření jakéhokoliv zařízení

na území Svazku obcí Krušných hor, které by zajišťovalo
pobyt pro migranty. O usnesení informoval předseda svazku
Petr Červenka ministra vnitra
Milana Chovance. Připomněl
mu zároveň jeho slib z červnové návštěvy regionu, že v okrese
Most nebude vytvořeno žádné
zařízení pro běžence. „Ministerstvo vnitra neplánuje otevřít ve
vašem regionu žádné přijímající,
pobytové nebo integrační azylové
středisko ani zařízení pro zajištění cizinců,“ ujistil opět písemně
ministr vnitra předsedu svazku
Petra Červenku.
………

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany
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Do MŠ Paraplíčko přibylo při rekonstrukci také nové vybavení.

Paraplíčko se otevřelo a je zbrusu nové
LITVÍNOV – Děti z mateřské školy Paraplíčko se dočkaly. „Jejich“
školka září po rekonstrukci novotou, a to zevnitř i zvenku. Práce se
sice o měsíc a půl protáhly, nová školka ale stojí za to.
Školku slavnostně otevřelo vedení města 5. listopadu.
„Jsem moc ráda, že se to povedlo zrealizovat. Školka je
moc krásná,“ chválila dílo starostka města Kamila Bláhová.
Akce zahrnovala rekonstrukci
samotného objektu, vnitřní
stavební úpravy, úpravu dis-

pozic, podlahy, omítky, nátěry,
izolace, dveře. Nové zařizovací
předměty, kuchyně, sociální zařízení, nábytek a úpravu ploch
v okolí objektu, zpevněné plochy, sadové úpravy, oplocení,
doplnění herních prvků, terénní úpravy. Celkem vyšla na
šestnáct miliónů korun. Pat-

Trápení a strasti janovské školy
Zatímco školky jsou jako
nové, škola by potřebovala pořádnou finanční injekci. „Ve
škole by bylo potřeba dokončit
výměnu oken, rekonstruovat
vnitřní rozvody, zateplit ji, nové
sociální zařízení,“ jmenovala
ředitelka největší bolesti školní budovy. Na rekonstrukci
školských zařízení má město
šanci získat peníze díky strategickému plánu sociálního začleňování a spolupráci s vládní
agenturou. Žádat bude až o 259

miliónů korun. Na ty ale paradoxně nedosáhne janovská
základní škola, protože v jejím
případě už začleňování není
nutné. Počet dětí ze sociálně
znevýhodněných rodin v janovské škole je tak vysoký, že se
o dotace na sociální začleňování
už škola nemůže ucházet. „Víme
o tom problému a samozřejmě
budeme hledat jiné dotační tituly, abychom mohli janovskou
školu rekonstruovat také,“ uvedla starostka města Kamila Blá-

náct procent hradilo město, na
zbytek získalo dotaci. Školka
patří k janovské základní škole, stejně jako Sluníčko, které
podobnou rekonstrukcí prošlo
už vloni. Po dobu rekonstrukce děti chodily místo do školy
do školní družiny. „Rodiče nám
ohromně vyšli vstříc. Kdo mohl,
nechal si po dobu rekonstrukce
dítě doma,“ prozradila ředitelka
školy Miroslava Holubová. Ta
může být spokojená, obě „její“

školky jsou ve vzorném pořádku, i když se ani jedna z rekonstrukcí neobešla bez zpoždění.
Kapacita obou školek je pro
Janov dostatečná, ve Sluníčku
je ještě dvacet volných míst.
„Současná kapacita je pro Janov
dostatečná. Problém by mohl
nastat, pokud by byla schválená
povinná předškolní docházka
do mateřských škol,“ doplnila
ředitelku místostarostka Erika
Sedláčková.

hová. Největším problém školy
nejsou ale stará okna a sociální
zařízení. Nejvíce ředitelku trápí
časté stěhování rodin. „Sotva si
dítě zvykne na kolektiv, trochu
se začlení a začne pracovat, už
se rodina opět stěhuje dál. Děti,
které k nám přichází, se nestihnou adaptovat. Problém je
i s dětmi, které se s rodiči vrací
z Anglie. Pokud jsou tam krátce,
pak se dá učivo dohonit. Jsou ale
i případy, kdy dítě odejde v první třídě a vrací se k nám až do
osmičky. To se zvládnout nedá,“
postěžovala si Miroslava Ho-

lubová. Její práce si ale vedení
města velmi cení. Zdůraznil to
tak místostarosta města Milan
Šťovíček. „Ředitelka janovské
školy je pro nás velmi cenná.
Sama žije v Janově, umí s komunitou sociálně slabých rodin
pracovat, a to jak s rodiči, tak
s dětmi. Má vzdělání, které je
pro práci s problémovými dětmi
nezbytné a má Janov ráda. To
všechno jsou důvody, proč je pro
nás Miroslava Holubová nepostradatelnou ředitelkou a za její
práci jí děkuji,“ prohlásil Milan
Šťovíček.
(pur)

Řidiči, pozor na
radar!

tec tak bude nově měřeným úsekem,“ potvrdila tisková mluvčí
mostecké městské policie Ilona
Kozlová.

porušené paragrafy
Ze zahrad zmizel
česnek, rum i
vykuchaný kapr

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

( 773 030 030

Policie v Mostě obvinila
z trestného činu krádeže a porušování domovní svobody dva
muže ve věku 31 a 29 let, oba
z Mostu. Ti se vydali krást do
vesnice na Mostecku. „V odpolední době přelezli plot u rodinného domu a ze zahrady odcizili
křovinořez a zahradní nůžky. Ve
vedlejší zahradě vzali palice česneku, láhev rumu, dvě láhve bílého vína a vykuchaného kapra.
Lup si ukryli v lese a druhý den se
pro něj vrátili,“ popsala mluvčí
mostecké státní policie Ludmila Světláková. Pofidérních osob
si ale naštěstí všimli obyvatelé
obce a přivolali policii. „Dvojice
se dala na útěk a odhodila křovinořez. Hlídka policistů pak podezřelou dvojici objevila v obci.
V ruksaku, ze kterého se linul
rybí odér, měla už jen česnek,
láhev vína a zahradní nůžky,“
dodala policejní mluvčí. Dvojice Mostečanů je stíhána na svobodě. Mladší muž byl za krádež
již odsouzen.

Střílel na ulici
Podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví sdělila
mostecká policie 62letému muži

z Mostu. Ten se měl koncem
října na ulici Budovatelů v podchodu mezi dvěma bloky po
předchozí slovní rozepři nejprve fyzicky napadnout s 23letým
mužem a poté měl vytáhnout
plynovou pistoli a tou několikrát vystřelil. Poškozený z místa
utekl. Policie poté na místě podezřelého muže vypátrala a zajistila i plynovou pistoli, kterou
měl doma. „Muž střílel prý kvůli
penězům, o které ho měl připravit poškozený. Věc se šetří ve
zkráceném přípravném řízení,“
uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková. Trestného činu se
ale dopustil zřejmě i sám poškozený, který měl střelci odcizit
peníze. „Starší muž měl doma
návštěvu a jednu ženu poslal
pro cigarety. Dal jí pět set korun
a ona se vrátila zpět bez peněz.
Hotovost ve výši 400 korun jí měl
vytrhnout z ruky 23letý muž,
když chtěla vstoupit do domu.
To následně rozčílilo 62letého
muže a s plynovou pistolí vyrazil do ulice, aby si šel krádež peněz s mladíkem vyřídit na ulici.
Došlo k potyčce a následně i ke
střelbě,“ popsala případ mluvčí.
Policejní inspektor sdělil 23letému Mostečanovi podezření ze
spáchání krádeže. Muž nekradl
poprvé, byl již v minulosti odsouzen za obdobný delikt.

Městská policie v Mostě apeluje na řidiče, kteří nedbají dodržování rychlosti, a to zejména
v úseku Čepiroh směrem na
Žatec. Na nebezpečný úsek se
teď strážníci budou zaměřovat
a řidiči by měli počítat s tím, že
úsek bude nově měřit policejní
radar. „Jedná se o nebezpečný
úsek, kde řidiči často porušují rychlost a nedbají předpisů.
Strážníci městské policie řešili
řidiče, kteří porušili stanovenou
rychlost i o téměř 30km/hod. Komunikace I/27 ve směru na Ža-

Mostečtí policisté teď budou
častěji měřit úsek komunikace
I/27 ve směru na Žatec.

V šatně řádil zloděj
Velmi snadnou práci měl
neznámý poberta, který okradl
sportovce v Mostě. Ti šli sportovat a své věci si nechali v šatně. Ta však byla neuzamčená.
Dva muži tak přišli o mobilní
telefon, sportovní obuv, peníze
a další věci. Poškození odhadli, že jim lapka zanechal škodu
v celkové výši 20 tisíc korun.
Případem krádeže se nyní zabývají mostečtí policisté.
(sol)
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Neskutečně náročné dny Tanečního studia Kamily Hlaváčikové
v libereckém Babylonu byly korunovány úspěchem.

Děti Kamily Hlaváčikové se staly
dvojnásobnými MISTRY SVĚTA
MOST - Neskutečně náročné a velmi úspěšné dny zažilo Taneční studio Kamily Hlaváčikové uplynulý víkend v libereckém Babylonu.
Taneční studio Kamily Hlaváčikové se stalo dvojnásobným mistrem světa. Titul mistři
světa získala skupina Diamonds
v kategorii junior s choreografií Cheetah sisters a skupina
Angels v kategorii mini kids
s choreografií Ariel. Tímto ale
úspěchy nekončí - TSKH Most
přivezlo také čtyři tituly vicemistra světa s choreografií Frozen kategorie děti v disciplíně
Latino, s choreografií Mueve la
cadera v disciplíně Caribbean
show juniors a s choreografií
Madagaskar v disciplíně All

styles děti. Čtvrtý titul vicemistr světa vybojovaly Nela Kolínková a Natálka Masopustová
v disciplíně duo bachata děti.
Titul II. vicemistr světa přivezla
Štěpánka Maříková v kategorii
show sólo děti. Taneční studio
bylo pozváno na mistrovství
Evropy do Moskvy.
Nejen tanečníci a tanečnice,
ale i mažoretky tanečního studia přivezli 7. 11. 2015 z Neratovic titul vicemistr ČR, tento
titul získala skupina Splendix
a důstojně tak ukončila svou
dlouholetou úspěšnou mažo-

retkovou kariéru. Naše nejmladší mažoretky Kameličky
I. přivezly titul II. vicemistr
ČR.
Twirlérka Lenka Schejbalová
se v sobotu zúčastnila pohárové
soutěže v kategorii junior mladší a přivezla 2. a 4. místo.
„Všem moc děkuji za perfektní výkony a reprezentaci TSKH
a Mostu - Evropského města
sportu. Velké poděkování patří
také našim partnerům a sponzorům, kterými byli manželé
Hellmichovi, manželé Noskovi,
Vršanská uhelná a.s., Autoplus
s.r.o. Most, SIAD s.r.o Braňany,
dopravce Tour DM,“ uvedla Kamila Hlaváčiková.
(red)

 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

Kraj podpoří
prorodinné aktivity
Krajští zastupitelé schválili
vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje
v oblasti prorodinných aktivit
2016“. Z programu mohou být
podporovány aktivity zaměřené na podporu rodiny, například poradenství, vzdělávací
a tréninkové aktivity pro rodiče, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství provozované
zejména v mateřských a rodinných centrech. Žádosti o dotace se mohou podávat do 11.
12. 2015. Vyhodnocení žádostí
a návrh částek bude předloženo
ke schválení Radě Ústeckého
kraje 16. 12. 2015. „V poskytování dotací na sociální služby jsme se výrazně posunuli.
V předchozích letech byly prorodinné aktivity součástí dotačního programu na sociální služby.
V současné době je jeden dotační program rozdělen na tři, a to
na sociální služby, prorodinné
aktivity a protidrogové aktivity.
Posílil i rozpočet. Zůstala zachována částka pro sociální služby
10,5 milionu korun, ale přibyly
3 mil. Kč pro protidrogové aktivity a 500 tis. Kč na prorodinné
aktivity. To hodnotím velmi pozitivně,“ komentoval vyhlášení
programu krajský radní pro
sociální problematiku Martin
Klika.

Na sociální služby
deset milionů
Krajští zastupitelé schválili vyhlášení dalšího malého dotačního programu „Podpora Ústecké-

ho kraje na sociální služby 2016
- malý dotační program“. Určen
je pro podporu registrovaných
sociálních služeb. Žádosti o dotace je možné podávat do 21.
12. 2015. Navržené dotace pak
schválí krajské zastupitelstvo
na svém únorovém jednání. Na
tento program kraj uvolnil 10,5
milionu korun. Další tři miliony
korun uvolnil kraj na program
„Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby protidrogové politiky 2016“. Určen je pro organizace, které pracují s osobami
ohroženými závislostí či závislé
na návykových látkách. „Podporu pro tyto organizace se oproti
minulým letům podařilo posílit,
což hodnotím velmi pozitivně
nejen já, ale také poskytovatelé
služeb pro osoby ohrožené drogovou závislostí,“ konstatoval radní
Martin Klika.

Podpora mladých
lidí
Ústecký kraj připravil projekt
Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce
v Ústeckém kraji – TRANSFER, se kterým se bude ucházet
o dotaci z výzvy ministerstva
práce a sociálních věcí. Cílem
projektu je dostat co nejvíce
mladých lidí z ulice zpět do
škol nebo do zaměstnání. Spolupracovat hodlá kraj s neziskovými organizacemi, jako je
například Člověk v tísni. Hodlá
se tak dostat i k těm mladým
lidem, kteří nejsou v evidenci
úřadu práce, ale nechodí do
školy ani nepracují. Projekt se
zaměří na práci s touto skupinou mladých lidí, na realizaci

komplexu poradenských, vzdělávacích, diagnostických a dalších aktivit. Rozpočet projektu
je 98 milionů korun.

Kraj žádá o dotace
na sociální služby
Ústecký kraj žádá z operačního programu Zaměstnanost
o dotaci 631 milionů korun na
zajištění dostupnosti poskytování vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji.
Jedná se především o sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy
pro uživatele návykových látek
nebo omamných psychotropních látek, azylové domy, sociálně terapeutické dílny a intervenční centra. Podmínkou pro
financování služeb je soulad se
Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém
kraji na období 2016–2018,
Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
na rok 2016 a zařazení sociální
služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na
období 2016–2018. „Je nutná
podpora azylových domů a sociálně aktivizačních služeb v celém
Ústeckém kraji, především pak
v sociálně vyloučených lokalitách. Ústecký kraj se vyznačuje
tím, že nedošlo k tak velkému
nárůstu počtu nových sociálně
vyloučených lokalit, jejich počet
vzrostl z původních 63 na 89, ale
především k výraznému nárůstu
počtu obyvatel v těchto lokalitách. To je alarmující skutečnost, kterou nemůžeme přehlížet,“ uvedl radní Martin Klika.
(pur)
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MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ
14. 11. od 18 hodin BALADA PRO BANDITU
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.

„Mohl bych zaplatit útratu perlou?“ ptá se host v restauraci, kde se pořádně rozjel. „Samozřejmě!“
„Tak mi doneste ještě dvacet ústřic (TAJENKA)

16. 11. od 19 hodin MMMM - KLAVÍRNÍ SKVOSTY LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Zazní koncerty č. 5 a 4. Vystoupí sólisté Lenka Korbelová a Jan Lukš. Koncert je pořádán
při příležitosti 30. výročí otevření nové budovy Městského divadla v Mostě a k výročí 17.
listopadu. Doprovází Festivalový orchestr Petra Macka, dirigent Martin Peschík.
18. 11. od 19 hodin ŘIDIČ PANÍ DAISY
Slavná hra o stárnutí, složitém sbližování dvou svébytných osobností, samotě i tvrdohlavosti. Alfred Uhry obdržel za hru Pulitzerovu cenu a známé je rovněž její ﬁlmové zpracování.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
14. 11. od 10 hodin SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
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.

V+V Rock bar Most
13. 11. od 21 hodin RCZ (RAMMSTEIN CZ) - Revival - Jablonec nad Nisou / BONERS Porn Rock - Žatec
„Novej image kapely, přidanej repertoár a support večera. Krátce shrnuto: Jubilejní desátý
koncert Rammsteinů v rokáči si nemůžete nechat ujít, a to vše stále máte k dvacátýmu
výročí klubu.“

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
14. 11. od 16 hodin ZA BRANKOU JE DRAK
Pohádka plná legrace a písniček, ve které se spolu utkají dva herci o to, kdo má pohádku
o hloupém drakovi a jeho výpravách za nevěstami hrát. Výprava Milena Říhová, hudba
Petr Rak. V režii Jurije Galina hrají Lenka Lavičková a Lukáš Masár.

CITADELA LITVÍNOV
15. 11. od 16 do 20 hodin TANEČNÍ NEDĚLE
K tanci a poslechu zahrají sólisté Mostečanky. Společenský sál.
18. 11. od 18 hodin ZÁBAVNÝ POŘAD S NAĎOU KONVALINKOVOU
Pořad plný humoru, vzpomínek a příběhů s Naďou Konvalinkovou a hosty klavíristou
Miroslavem Pailem a kytaristou Pavlem Švarcem. Velká scéna.
18. 11. – 22. 11. 2015 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou, na ﬁlmy dobrodružné,
extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné. Podrobnější popis naleznete na webu Citadely www.citadela-litvinov.cz nebo v tištěném katalogu. Café Bar 17.00 a 19. 00 hodin,
Vstupné 70,- / FK 50,-Kč.

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

■ Nabízím tašku zábavných časopisů za poslední 2 měsíce, 50 Kč,
možno zaslat. Telefon: 737 586 243
■ Prodám vojenský dalekohled
z válečné doby, německého původu, cena dohodou. Telefon: 607
438 651
■ Prodám obraz od akademického malíře: Jožka Florian „Slunečnice“ z roku 1973, cena dohodou.
Telefon: 607 438 651
■ Koupím figurální porcelán
Royal Dux Duchcov, tančící páry,
akt a jiné. Telefon: 608 224 183
■ Koupím staré hračky z doby
socialismu, mašinky a vláčky, stavebnici Merkur, auto na bowden,
pásák a jiné. Telefon: 608 224 183
■ Prodám domácí pekárnu Elect-

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548
rolux, nová, 1 000 Kč, novou cyklistickou přilbu, originální balení pro
náročné, dříve 1 300 Kč, nyní 600
Kč. Hezký dárek na Vánoce. Most.
Telefon: 607 454 139
■ Prodám dětskou vaničku,
modrá, protiskluzová, 150 Kč, dárek nočníček + prkénko na WC.
Telefon: 607 454 139
■ Prodám depilační strojek
Braun, nový, 200 Kč, bezdrátovou
klávesnici, bílá, 200 Kč, rádio Sencor SC 221E-Q, stříbrný, perfektní
stav, 300 Kč. Most. Telefon: 607
454 139
■ Prodám rotoped, 1 500 Kč. Telefon: 778 408 998
■ Prodám 4 plastové židle – bílé,
vhodné na chatu nebo zahradu.
Telefon: 723 085 088
■ Prodám ložnici z roku 1964 (toaletka, noční stolky 2 ks, dvojpostel, třídveřová skříň, dvoudveřová
skříň). Cena 3 000 Kč. Telefon: 721
777 132. Chomutov
■ Daruji starší obývací stěnu. Te-

lefon: 720 618 359
■ Prodám malou ledničku 700
Kč, nový koberec 4x5 m – 1 500 Kč,
zrcadlo – ručné vyřezávané – 400
Kč, válendu – 500 Kč. Telefon: 720
618 359
■ Prodám Twist stepper Insportline, PC 2 290 Kč, nastavitelná zátěž, boční nášlap, gumová táhla s
rukojetí, nosnost 100 kg, vhodné
pro domácí použití. Nepoužívaný.
Prodám za 1 000 Kč. Telefon: 724
126 835
■ Prodám mlýnek na maso Dorkert 22, osazen na pracovním stole elektormotorem 380 V a převodovkou. Cena dohodou. Telefon:
728 102 013
■ Kdo by měl zájem o oblečky na
miminka dvojčáta od narození, od
nejmenších velikostí do 6 měsíců
dvojmo, praktické i hezké, balík
věcí – 1 000 Kč. Telefon: 776 134
971

■ Prodám rotoped, 1 500 Kč. Telefon: 778 408 998
■ Po jednom miminku nabízím
hezkou 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:

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

Tel. 608 112 122

AMA SCHOOL
mateřská a základní škola v Mostě

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

Prodám zachovalý, funkční šlapací
stroj MINERVA. Téměr nepoužívaný, cena 800 Kč. Telefon: 607 655
455. Most

Prodáme komerční objekt
v ulici kpt. Jaroše čp .99
kontakt: 602 627 884

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

BYTY, DOMY

■ Prodám 2+KK, DB, v pátém
patře, 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
■ Prodám byt 2+1 v Mostě, Hutnická ulice, čtvrté patro s výtaPronajmu 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
hem, v bytě nová kuchyňská linka, plastová okna. Dům zateplen.
Realitky nevolat! Cena 290 000 Kč.
Telefon: 731 667 446
■ Koupím byt 1+1 nebo 2+KK v
Mostě. Volejte na telefon: 775 279
229

SEZNÁMENÍ

■ Muž 37 let, pohledný, sportovní
postavy, hledá ženu do 45 let, děti
nejsou překážkou, na vzhledu mi
nezáleží, ale na dobrém srdci ano.
Pokud tu někde jsi, tak se ozvi. PS:
redakce
■ Muž 30 let, svobodný, prý pohledný, hledá ženu do 50 let k
vážnému seznámení. Mám rád
přírodu, cestování apod. Pokud jsi
také láskou zklamaná jako já, tak
se ozvi. PS: redakce
■ Rozvedený, bezdětný, nekuřák, 62/164/72 kg, hledá hodnou
ženu z Mostu a okolí, vážný vztah.
Telefon: 702 810 302
■ Muž 57, Louny, rád spozná
ženu, ktorá si dokáže vážiť hodnoty srdca, žijem na ubytovně,
ak hladáte 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.
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Most hodně potrápil
Slavii, nakonec bral bod
MOST – Takovou přestřelku, jako předvedli domácí hokejisté v pondělním souboji s pražskou Slavií, Most dlouho nepamatuje. Mostečtí v utkání bojovali proti favorizovanému soupeři jako lvi a nic mu
nenechali zadarmo.

Závodníci SK Leon
bodovali
MOST - Závodníci z SK Leon
Most se v sobotu 7. listopadu
zúčastnili Mistrovství České republiky ČSK 2015. Turnaj uspořádal Český Svaz Kickboxu ve
Sportcentru Praha Letňany.
Pod vedením trenéra Vojty

Brzoně získali sportovci z Kung-fu centra tyto cenné kovy: Kateřina Vykouková 1. místo ml.
žákyně PF, Michael Hauser 2.
místo ml. žáci PF + 2. místo LC,
Zdeněk Marel 2. místo st. žáci
LC + 3. místo st. žáci PC. (nov)

Litvínov vysoko prohrál,
loučí se s Ligou mistrů
GÖTEBORG – Až do 28. minuty
držel Litvínov, při odvetě osmifinále Champions Hockey League
v Göteborgu, postupový výsledek. Nakonec se musel sklonit
pod tlakem soupeře a odvezl
si ze Švédska vysokou porážku
0:6. S Ligou mistrů se tak loučí,
spolu s dalšími dvěma českými celky, Spartou a Libercem.
Frölunda pokračuje.
Frölunda Indians – HC Verva
Litvínov 6:0. Branky a nahrávky: 28. a 49. Abbott (Johnson,
Sundström), 30. Figren (Falth,
Johansson), 38. Stalberg (Lasu),

44. Bengtsson (Lehkonen, Faltenberg), 55. Lasch (Abbott, Tommernes). Rozhodčí: Müllner
(SVK) a Lindqvist (FIN). Vyloučení: 3:9. Využití: 3:0. Zásahy:
Johansson 14 - Petrásek 29. Diváci: 1 378. Třetiny 0:0, 3:0, 3:0.
Sestava HC Verva Litvínov:
Petrásek - Kubát, Chaloupka,
Pavlík, Frolo, Sklenička, Pavelka, Gula, Černý - Smolka, Hübl,
Lukeš, Hanzl, Trávníček, Martynek, Piroš, Válek, Jurčík, Gerhát, Chlapík, Baránek. Trenéři:
R. Rulík, O. Weissmann, J. Šlégr.
(jak)

Hostům několikrát svým
verdiktem pomohl rozhodčí,
a když už se v samotném závěru
zdálo, že si nakonec Slavia odveze plný bodový zisk, trefil se
po přihrávce výborně hrajícího
Alinče Slavíček, který srovnal
stav a vynutil si prodloužení.
V něm se nerozhodlo, a tak se
dostaly ke slovu samostatné nájezdy. V nich měli více štěstí na
hokejkách Pražané. Zápas tedy
nevyhrál lepší, ale šťastnější tým.
HC Most – Slavia Praha
6:7sn (1:1, 2:2, 3:3 – 0:0 – 0:1).
Branky a nahrávky: 9. Havlíček
(Kubinčák, Strejček), 24. Alinč
(Slavíček, Tauš), 40. Přeučil
(Kubinčák, Havlíček), 44. Přeučil (Vaněk, Kubinčák), 57. Alinč
(Havlíček, Zeman), 59. Slavíček
(Alinč, Tauš) – 3. Micka (Rů-

žička), 25. Pavlin (Markovič,
Robinson), 36. Knot (Robinson,
Pavlin), 49. Bahenský, 55. Knot
(Pavlin), 59. Čermák (Kašpa-

Čtyři zlata pro mladé
krasobruslařky Mostu
MOST - Na závodě v Ústí nad Labem oddíl krasobruslení z Mostu reprezentovalo devět závodnic a na závodě v rámci Českého poháru
v Hradci Králové jej reprezentoval jediný hoch oddílu, a to František
Kordík.
V sobotu 7. listopadu zahajovala celorepublikový závod
v Ústí nad Labem Evička Blahoutová, a to hned ve dvou kategoriích. Nejprve si v kategorii
Přípravka zajela volnou jízdu,
která byla pro ni premiérou
a hned si vybruslila zlato. Následovaly prvky v rámci přípravky

oba svoje zápasy suverénně vyhrál 17:3 a potvrdil tak roli favorita. Pijonýrky Litvínov a Dustinky Most vyhrály po jednom
zápase a Divoký kočky Teplice
si budou muset na svou první
výhru počkat na další turnaj,
který se uskuteční 5. prosince
2015.
I tak si zaslouží všechna družstva uznání, že se dokázala poskládat z různých ligových týmů
a mimo klasické ligy ještě hrát
ligu žen. Pořadí po prvním turnaji: 1. Synotstar Žatec 34: 6 6,
2. Pijonýrky Litvínov 18:22 3,
3. Dustinky Most 18:22 3, 4. Jiřího Hrozinky Ploskovice 0:0 0,
5. Divoký kočky Teplice 10:30 0
bodů.
(min, jak)

a opět zlato. Po Přípravkách se
na ledě představily v kategorii
Žačky nejmladší B dvě mostecké závodnice, Štěpánka Maříková a Sašenka Vitmayerová.
Štěpánka předvedla krásnou
jízdu a odvezla si stříbrnou medaili. Sašenka skončila na místě
třináctém. Maruška Marková,

18. kolo TELH
pátek

13. listopadu
2015

17:30 hodin

která bojovala o umístění v kategorii Žačka mladší B, vybruslila
krásné čtvrté místo. V kategorii
Žaček B měl Most dvě zástupkyně, a to Lucinku Vaňkovou,
která si vystoupala na nejvyšší
stupeň pro vítěze a Terku Nikolovovou, která skončila na místě osmém. Závod pokračoval
v rámci ČKS A, a to kategorií
Nováčci mladší, kde si pro zlato dojela Sophinka Kučabová.
V kategorii Žaček nejmladších
A mostecký oddíl reprezentovala Emička Jančárková, která
obsadila osmé místo. Na konci
dne se na ledě představila Domča Kolmanová, která se umístila
na pátém místě.
V neděli 8. listopadu zažil
svoji premiéru v rámci krasobruslení Fanda Kordík, který se
zúčastnil závodu Českého poháru, kde zajel svůj nový krátký program a volnou jízdu. Do
Mostu přivezl bronz.
(jak)

Z Vltavínu odjel Baník
s tříbrankovým přídělem
PRAHA - Na půdě lídra ČFL mostečtí fotbalisté nepřekvapili, když
nakonec prohráli 3:0. V 16. kole se představili na hřišti pražského
Vltavínu a vyšli naprázdno, a to jak střelecky, tak i bodově.
Baníkovci si v zápase sice vytvořili několik nadějných příležitostí, branky však stříleli pouze domácí. Již poločasové skóre
2:0 pro Vltavín určilo, že Most si
body neodveze. Domácí ve dru-

HC VERVA
Litvínov
HC ŠKODA
PLZEŇ

Verva v pátek přivítá
celek Plzně
Po reprezentační přestávce se opět naplno rozběhne
hokejová Tipsport extraliga.
V pátek se v utkání 18. kola
v Litvínově představí celek
Plzně. Zápas na Zimním stadionu Ivana Hlinky začíná
v 17.30 hodin.

Házenkářky hrají
pohár dvakrát doma
Pohárový dvojduel mezi
DHK Baník Most a Dinamem Sanara z Volgogradu
se kompletně celý odehraje
v Mostě. Černí andělé tak
nastoupí dvakrát doma, a to
v neděli 15. listopadu a hned
následující den, tedy 16. listopadu. Zápasy, které se hrají
ve sportovní hale v Mostě,
začínají v 18.00 hodin.

Baník bude hrát
derby s Brozany

První liga šipkařských
družstev žen zahájena
MOST – V sobotu 7. listopadu
byla zahájena 1. liga SČOŠS
družstev žen. Do soutěže se
přihlásilo 5 ryze ženských družstev. Odehrají spolu celkem 5
turnajů, kde každé družstvo
sehraje 8 ligových zápasů. První dvě družstva se nominují na
mistrovství republiky družstev,
které se uskuteční v červnu
2016.
Prvního turnaje se zúčastnila
družstva Synotstar Žatec, Pijonýrky Litvínov, Dustinky Most
a Divoký kočky Teplice. Posledním družstvem jsou Jiřího Hrozinky Ploskovice, které zahájí
svoje účinkování až v druhém
turnaji. Vstup do ligy se nejlépe
vydařil Synotstaru Žatec, který

řík), rozh. náj. Čermák. Rozhodčí: Zubzanda – Hejl, Toman.
Vyloučení: 7:8. Využití: 3:3.
Sestava HC Most: Horák –
Zeman, Grin, Havelka, Strejček,
Vaněk, Hora, Bittner – Tauš, Divíšek, Slavíček – Kubinčák, Alinč,
Havlíček – Mical, Hanzl, J. Procházka – Nedrda, Přeučil. (jak)
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hé půli přidali ještě jednu trefu.
Trenér Vágner vyrazil k utkání
s velice omezeným počtem hráčů, i to se do průběhu zápasu
promítlo.
Loko Vltavín - FK Baník Most

1909 3:0 (2:0). Branky: 22. Macháček, 43. Macháč, 72. Abena.
Rozhodčí: Haleš – Šob, Šafránková. ŽK: Komárek, Pavlata,
Uvíra - Černý.
Sestava Baníku Mostu: Divkovič – Štefko, Hejda, Černý,
Chábera, Surynek, Šíša, Gedeon, Heger, Bouška, Hájek.
(jak)

Přijďte
nám
fandit!

V neděli 15. listopadu
se na domácím hřišti opět
představí třetiligový tým
fotbalistů FK Baník Most
1909. V utkání 18. kola ČFL
jej čeká severočeské derby
se Sokolem Brozany. Duel
je vzájemným soubojem posledního s předposledním.
Zápas na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta začíná
ve 13.30 hodin.

Fotbalistky Souše
přezimují druhé
Na druhém místě v divizi
A Čechy přezimují fotbalistky Baníku Souš. Mimo jiné
o tom také rozhodl výsledek
posledního utkání podzimu, v němž hráčky Souše na
svém hřišti zcela jednoznačně přehrály Spartak Dubice
5:1. Branky vítězek: Hůlová Penišková 2, Svobodníková,
Vorlíčková a Králová.

Litvínov podruhé
dosáhl na tři body
Fotbalisté divizního FK
Litvínov se v posledních
dvou zápasech chytili a naplno bodovali. Nejdříve doma
rozstříleli Rakovník 4:1
a o víkendu vyhráli na hřišti ve Vilémově 0:1. Branku
vstřelil Batelka.

Sedm medailí pro
borce SK Leon z MČR
Závodníci mosteckého SK
Leon startovali na MČR, které pořádal Český svaz kickboxu ve Sportcentrum Praha
Letňany. Svěřenci trenéra
Vojty Brzoně získali sedm
medailí. Kateřina Vykouková 1. místo (ml. žákyně PF),
Michael Hauser 2. místo
(ml. žáci PF) a 2. místo (LC),
Zdeněk Marel 2. místo (st.
žáci LC) a 3. místo (st. žáci
PC).

Do Litvínova míří
k utkání Beroun
Další mistrovské utkání
sehrají o víkendu litvínovské
hokejistky. Ty vyzvou celek
Berouna. Střetnutí HC Litvínov – HC Beroun se hraje v neděli 15. listopadu od
13.30 hodin na spodní ledové ploše.
(jak)
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Vinařství tu nestojí od nepaměti, i když tak vypadá. Budova je to zbrusu nová. Na jejím místě baronka Ulrika
měla jen zelenou louku.

Bílé víno kvasí v těchto elegantních nerezových nádobách. Prostředí je
tu tak trochu sterilní.
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Víno kvasí při nízkých teplotách, aby zůstalo aroma i chuť. Ředitel vinařství Tomáš Loukota kontroluje teplotu pouhým dotykem.

Ve vinařství má víno i svoji sochu.

O plnění lahví se postará tato chytrá mašinka. Lahve umyje, vysuší, naplní nejprve dusíkem, pak vínem a zazátkuje. Co dodat?

tel.: 476 108 412
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Co jste o víně
možná nevěděli
 Není plíseň jako plíseň.
Ta ušlechtilá, plíseň šedá,
na hrozny patří. Nechává je
sladší a aromatičtější.
 Bílé víno se nejprve lisuje
a kvasí až mošt. U červeného
vína je to jinak. To nejprve
kvasí i se slupkou, a teprve pak se lisuje. To nejlepší
z modrých hroznů je totiž
právě ve slupce.
 Nejlepší červené víno zraje v sudech z francouzských
dubů. Francouzi to dobře
vědí. Odpovídá tomu i cena
jejich dubových sudů.
 Víno se sklízí od října do
listopadu. Skutečně dobré
víno zraje několik měsíců.
Svatomartinské víno je podle
Třebívlických pouze reklamní trik, na který oni nehrajou.
 Mezi víno a korek patří
do vinných lahví dusík. Víno
pak vydrží bez doteku vzduchu mnohem déle a v lepší
kondici.
 Víno si zaslouží čas a šetrné zacházení. Ze sudů se čerpá do dekompresní nádoby,
kde odpočívá a vzpamatovává se ze šoku, pak teprve do
lahví a znovu odpočívá. Nic
pro nedočkavce.

TŘEBÍVLICE – Budova vinařství,
která jakoby tu stála od nepaměti. Hektary vinic s ušlechtilými rostlinami těch nejlepších odrůd. Nejmodernější technologie
a postupy při výrobě vína, které
ctili už vinaři před stovkami let.
Vinařství JohannW v Třebívlicích nabízí zážitek pro všechny
smysly. Stydět by se prý nemusela ani Morava. Konec konců
v Třebívlicích Češi pěstovali révu
a vyráběli víno už v době, kdy
víno na Moravě pěstovali Římané, a Moravané si o něm mohli
nechat jen zdát.
Do tajů výroby vína od utržené bobule až po korkem zazátkovanou lahev, kterou lze
uchovávat až sedm let, aniž by
víno ztratilo na kvalitě a chuti, jsme nahlédli při návštěvě
třebívlického vinařství. Místní
víno si s moravským nezadá
a červené je prý dokonce srovnatelné s tím z Toskánska. Kdo
nevěří, ať sám ochutná. Každopádně cesta vína, jak výrobní
proces nazývají v Třebívlicích,
je zajímavou podívanou završenou ochutnávkou místních
vín. Vinice nejsou v Třebívlicích
žádnou novinkou. Ve středověku bylo Litoměřicko po Praze
druhou největší vinařskou oblastí v Čechách, v jehož katastru
se nacházelo 400 ha vinic. V 19.
století bylo v okolí Třebívlic
zhruba 100 hektarů vinic. Ty

postupně likvidoval révokaz,
ostatně jako většinu vinic v celé
Evropě. Poslední pětihektarová
vinice byla zrušena v roce 1900.
S obnovou vinic se začalo po
více než sto letech, v roce 2004.
Dnes se réva pěstuje v Třebívlicích na 34 hektarech. Na své si
ve vinařství JohannW přijdou
i romantické duše. K historii
pěstování vína v Třebívlicích
totiž patří baronka Ulrika von
Levetzow a její nenaplněná láska s o pětapadesát let starším Johannem Wolfgangem Goethem.
Třebívlické vinařství můžete navštívit každý den, můžete si víno
nejen koupit, ale také ochutnat,
prohlédnout si výrobní proces,
a pokud se ohlásíte předem, tak
si dát i gurmánskou specialitu
z místní kuchyně. Suroviny používají kuchaři až na výjimky
pouze z regionálních zdrojů.
V okolí Třebívlic nevyrostly
pouze rýže a olivy.
(pur)
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Vinotéka JohannW je výkladní skříní místního vinařství.

Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,

Kdo chce, může si vyrazit také na vinici. Hrozny ochutnat ještě v surovém
stavu a třeba i pomoci se sklizní. Tenhle zážitek jsme si ale nechali ujít.

Tady se víno připravuje, třídí a odstopkuje.

A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín

Nádoba na lisování hroznů. Nejprve bílé na mošt, který dál kvasí. Teprve pak modré hrozny, které kvasí už před lisováním. A všude kolem
vůně vína a mušky, kterých se prostě nedá zbavit.

To nejkrásnější na celé výrobně jsou sudy z francouzských dubů. Opravdu krásný kus zpracovaného dřeva. A navíc dodává vínu luxusní chuť.

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

