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HC Verva nastupuje do nové bitvy
Litvínov - Na Zimním stadiónu Ivana Hlinky se v úterý uskutečnila předsezónní tisková konference HC
Verva Litvínov. Novinářům byli k dispozici předseda představenstva klubu Jiří Šlégr, místopředseda
Martin Durčák, Robert Kysela - generální manažer, hlavní trenér Radim Rulík, kapitán mužstva Michal
Trávníček a jeho zástupce Viktor Hübl.
Jiří Šlégr informoval o hlavních cílech pro nadcházející sezonu. „Těmi jsou stabilizaci kádru a účast

v play off,“ řekl Šlégr. Místopředseda představenstva
Martin Durčák doplnil, že sezona je zejména díky

generálnímu partnerovi klubu zabezpečena. „Jdeme
do ní podle hesla: Co tě nezabije, to tě posílí,“ dodal
s úsměvem Durčák v narážce na minulý ročník
Tipsport extraligy. Nastínil také, že po nedávném
zápase s Polskem není v budoucnu vyloučeno větší
mezinárodní zviditelnění klubu, třeba formou letního turnaje v Litvínově. (Pokračování na straně 11)
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Přijďte oslavit
55 školních let
BRAŇANY – U příležitosti významného jubilea od založení Základní a mateřské školy
v Braňanech na Mostecku se chystá v sobotu
24. září 2016 Den otevřených dveří.
Škola zve všechny bývalé žáky i zaměstnance školy, aby přišli zavzpomínat na léta minulá, popřípadě se setkat se spolužáky, nebo
i bývalými učiteli. Akce bude zahájena školní
akademií v 10 hodin. Poté bude následovat
prohlídka školy, která prošla v posledních letech zásadní rekonstrukcí a obnovou. Škole
finančně pomáhá těžební společnost Severočeské doly, a.s., která je jejím generálním partnerem. „Věřím, že se podaří sejít se v hojném
počtu a kdo bude moci, nenechá si tuto příležitost ujít. Pro bývalé zaměstnance, jako poděkování za vykonanou práci, máme přichystaný
oběd. Zveme všechny!“ láká na Den otevřených
dveří ředitel školy Petr Kratochvíl.
(sol)

„Co tě nezabije, to tě posílí...“
 Litvínovští hokejisté jsou „v plné polní“ na novou sezonu a jdou do toho s vervou. Nezapomeňte fandit, fandit a fandit!

Milí čtenáři

Vertikální paletový
sklad v Litvínově
Dovolujeme si vám představit nově otevřený plně automatizovaný vertikální paletový sklad
v Litvínově. Zajistíme vám možnost nakládky i skladování tak, aby vše dokonale vyhovovalo
vám i vašim zákazníkům. Sklad má dvě automatické rampy, které urychlí a zjednodušší
manipulaci. Náš sklad je určen nejen firmám, ale i jednotlivcům. Skladujete doma přebytečné
objemné věci? I tuto starost za vás vyřešíme. Materiál vám zabalíme a uskladníme na paletách.
Na všem je možné se dohodnout.
Zároveň je možné zajistit pro vás dopravu a po celou dobu budete mít on-line přehled
o pohybu a stavu svého zboží.
Ponechte své starosti s dopravou a manipulací nám a my se o vše rádi postaráme za vás.
Přijďte nás navštívit a sami si vše prohlédnout. Sjednejte si s námi schůzku, celým systémem
vás rádi provedeme a smluvní podmínky s každým sjednáme na míru jeho potřebám.
Informace: +420 721 522 411, info@savepoint.cz
Areál SCHOELLER CENTRUM s. r. o., Nádražní 557, 436 01 Litvínov
Těšíme se na budoucí spolupráci
team SavePoint

9 771212 397004

38

Když se řekne litvínovský
vský
hokej, fanouškům (a nejen
en
jim) se vybaví dva paraadoxní zážitky. Jednak eufoforie z absolutního vítězstvíí
a druhak nervydrásající boj o udržení
v nejvyšší soutěži. Jak
to bude letos? S jakým
nasazením a hlavně
v jaké sestavě se litvínovská VERVA chystá
do letošní bitvy? Na
tyto a další otázky odpovídali tento týden kluboví koučové při tiskové
konferenci. Článek najdete na sportovní straně.
Stihli jste si letos užít grilování na mosteckých
veřejných grilovištích? Pokud ne, rozhodně neváhejte. Počasí je jako vymalované a grily jsou stále
k dispozici. Kde všude venkovní griloviště najdete,
zjistíte pod titulkem „Grilování v přírodě Mostečany baví“. Mostecká nemocnice hostila ve středu
významnou návštěvu. Jak jistě laskavý čtenář ví,
objekt prošel zásadní rekonstrukcí. Pročež se sluší
pořádně se pochlubit. A koho jiného na tu velkou
slávu pozvat, než samotného ministra. Co všechno Svatopluk Němeček v Mostě viděl, slyšel a řekl,
přinášíme v článku „Ministr zdravotnictví přijel,
viděl a chválil.....“. Unikátní výstava poeticky
nazvaná „Malováno na uhlí“ se připravovala dlouhé měsíce. Především proto, že exponáty
přicházely i ze soukromých sbírek. Tento týden se
koná dlouho očekávaná vernisáž a vskutku bude
na co se dívat. Kdy a kde můžete přehlídku výtvarných uhelných děl navštívit, zjistíte pod titulkem
„Když uhlí mluví uměleckou řečí“. „Divadelní vinobraní“ - co víc dodat k tradiční zářijové akci.
Kdo přišel, ten neprohloupil a kdo to letos nestihl,
může se kochat na straně dvanáct v naší reportáži.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Primátor: Máme
výhrady k vystoupení
kapely Ortel v Mostě
Magistrát města Mostu obdržel oznámení o konání shromáždění s názvem Hrozba islamizace ČR. Na 28. září 2016 ho
na 1. náměstí do Mostu svolává
DOMOV s BLOKEM PROTI
ISLAMIZACI z Jihlavy. „O účasti německého hnutí Pegida, ani
o vystoupení kapely Ortel nemá
město žádné informace, respektive o nich víme teprve nyní
z médií,“ reaguje na informace

primátor Mostu Jan Paparega.
„Přestože bylo učiněno zadost
zákonné povinnosti ohlášení
shromáždění, musím konstatovat, že vedení města má výhrady
k případnému vystoupení kapely
Ortel a politického hnutí Pegida
v Mostě a to především v souvislosti s akcemi, kterých se tyto
subjekty v minulosti zúčastnily,“
konstatoval primátor Jan Paparega.
(nov)

BURZA KNIH
V Městské knihovně Most

12. - 17. 9. 2016
Vyřazené knihy, časopisy, hudební nosiče - různé tituly,
různé žánry - nízké ceny
- místnost č. 128 v přízemí vlevo
Prodejní doba:
po, út, čt, pá 10-18, so 9-12, st, ne zavřeno

V domech pro seniory
řádil „balkonový“ zloděj
MOST – Mostecké domy pro seniory si pro své loupežné výpravy vybral šestatřicetiletý Mostečan. Ten využil dobu, kdy senioři
ulehli ke spánku, a přes balkóny
vnikl do jejich bytů, kde odcizil
věci za bezmála stovku tisíc korun.
Lupič si vybral hned několik penzionů pro důchodce.
„Dovnitř se dostával přes balkóny v pozdně nočních hodinách.
K první krádeži došlo koncem
července, kdy vnikl v domě pro
důchodce do přízemního bytu
a odcizil z něj televizi. Na stejné místo přišel o týden později
a vybral si opět televizi, kterou
si připravil k odcizení. Jenže ho
přistihl majitel, který na něj zařval a muž utekl přes balkón,“
popsala případ mluvčí mostecké
státní policie Ludmila Světláková
s tím, že lupič v druhém případě
v bytě ukradl i peníze a dálkový

ovladač. O den později na sídlišti Pod Šibeníkem kradl v přízemním bytě a odnesl si šperky,
mobil, notebook, peníze a kytaru, vše v hodnotě 46 000 korun.
„Do domu seniorů se vrátil ještě
dvakrát a odcizil šperky, mobily,
televizi a další věci. Naposledy
kradl koncem srpna v domě, ve
kterém vnikl do bytu ve druhém
patře a odešel s několika mobily.
Ve všech případech byli poškození doma a spali,“ upozornila
policejní mluvčí. Lup zloděj okamžitě prodával náhodným lidem
na ulici. Při některých krádežích
po něm v pokojích zůstal nepořádek, když hledal, co by odcizil.
Senioři si mohou oddychnout,
protože muže už policie dopadla a je stíhán na svobodě. „Hrozí
mu až tříletý trest odnětí svobody,“ doplnila mluvčí Světláková.
Mostečan napáchal celkovou
škodu ve výši 83 000 korun. (sol)

Když uhlí mluví uměleckou řečí
MOST – Unikátní a velmi očekávaná vernisáž výstavy Malováno
na uhlí se uskuteční již tuto sobotu 10. září od 10 hodin v Městské
knihovně v Mostě ve výstavní síni Zlatá trojka.
Výstavu připravovalo město Most společně s Vršanskou
uhelnou a dalšími institucemi
a podniky několik měsíců.
Portfolio doplnila i díla ze
soukromých sbírek, kdy se mohla zapojit na výzvu magistrátu
i veřejnost. Celkem se tu sešlo
na půldruhé stovky výtvarných
či jiných děl s tematikou hornictví, a to od více než čtyř desítek
autorů. Díla jsou datována od
roku 1947 až do roku 2007.
„Mostecko je historicky spjato s hornictvím jako takovým.
Oblast Mostecka je v souvislosti
s uhlím neustále diskutována.
Chceme připomínat našim lidem
a nastupujícím generacím, že
hornictví jako takové do Mostu
patří. Jsem rád, že jsme se dohodli s Vršanskou uhelnou, která
je hlavním naším partnerem, na
spolupráci. Společně s Podkrušnohorským technickým muzeem,
muzeem a knihovnou jsme dali
dohromady základní torzo, které
bude sloužit k vystavení a na to
se pak nabalila i řada děl dalších,“ vysvětlil primátor Jan Paparega, proč se město rozhodlo
výstavu uspořádat a poděkoval
všem, kteří se její přípravě podíleli. Výstupem z vernisáže by
měl být následně ještě katalog
děl, která veřejnost bude moci
na výstavě sledovat.
„To, že hnědouhelné hornictví doprovází život na Mostecku

a v Krušnohoří stovky let, je faktem. Ovlivňuje všechny sféry života. Hornictví přináší jak něco
pozitivního, tak i negativního.
V souvislosti s hornictvím vznikala řada uměleckých věcí v oblasti výtvarného umění, a nejen
výtvarného, které stojí za to vidět a připomenout si je. A nejen
starší veřejnosti, ale i té mladší,“
uvedl generální ředitel Vršanské
uhelné Vladimír Rouček.
Veřejnost bude moci na výstavě zhlédnout řadu zajímavých
uměleckých děl od významných autorů, ale také soubor
fotografií, k vidění budou uniformy i další zajímavosti spjaté
s hornictvím. „Zpočátku jsem
byl skeptický, že se najde a posbírá jen málo děl. Ale mýlil jsem se.
Jsem velmi potěšen, protože obrazů se sešlo na sto padesát a ani
se na výstavu všechny nevešly.
Obrazy jsou vesměs velmi dobré a mají i vysokou uměleckou
úroveň,“ sdělil ředitel knihovny
Tomáš Ondrášek. Mezi autory,
jejichž díla tu bude moci veřejnost sledovat, patří například
díla Bohdana Kopeckého, Karla
Kupky, Karla Bořeckého a řady
dalších významných umělců.
Z fotografií práce Josefa Sudka
apod. Díla bylo nutné ještě před
výstavou restaurovat a opatřit
rámy. Svou ruku k dílu přiložila i akademická malířka Helena
Ambrosová, manželka Karla

Bořeckého. „Dělala jsem tuto
práci s potěšením. Já jsem malovala jen starý Most. Manžel byl
ale zaměstnán v dolech a v rámci
své pracovní doby dělal kresby
v plenéru starých mosteckých
šachet i grafiky, které na výstavě
mimo jiné uvidíte. K vidění budou i témata pochmurná, zobrazující těžkou práci horníků.
Zobrazeny jsou tu jejich tváře,
ale i hornické události, některá

díla jsou tu poplatná době... Jde
o svědectví doby, kdy bylo hornictví na Mostecku silné,“ uvedla
Helena Ambrosová. Výtvarné
práce jsou většinou olejomalby,
ale objeví se tu také grafiky, dřevoryty, linořezy, díla zpracovaná
suchou jehlou a jinými staršími
technikami.
Výstava potrvá do konce října.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

 S úpravou děl pomáhala akademická malířka Helena Ambrosová.

Cyklisto, v Pražské z kola dolů!
MOST – Nové dopravní značení cyklokoridoru se objevilo v okolí
nově vybudovaného místa pro přecházení v ulici Pražská. Cyklisté
ale marně hledají nájezdy a sjezdy z vysokého obrubníku na chodníku u zdejší zastávky tramvaje v ulici Zahradní.
Podle magistrátních úředníků
ale místo neslouží jako souvislý
cyklokoridor, a tudíž doporučují
z kola sesednout a bicykl v místě
přes přejezd převést. „Na rekonstruovaném místě pro přecházení na silnici I/27 v ulici Pražská
přístupový chodník od zastávky
tramvaje slouží výhradně pro
spojení se zmíněným místem pro
přecházení,“ informovala tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. V místě totiž
neexistuje žádná další stavební
návaznost pěšího či cyklistického provozu. Chybí zde protilehlé
komunikace pro pěší a zejména
tramvajový přejezd. „Chodec respektive cyklista má tedy povinnost přejít tramvajový přejezd po
levé straně, cyklista musí sesednout z kola a stejným způsobem
převést kolo po levé straně tramvajového přejezdu směrem do ulice Zahradní. Teprve potom může
chodec i cyklista vedoucí kolo
přejít vozovku v ulici Zahradní
a pokračovat dále v cestě po prů-

běžném chodníku nebo v případě
cyklisty po vozovce ulice Zahradní, “ uvádí k problematickému
místu dále tisková mluvčí.
To je i důvod, proč není snížený obrubník na bočním kraji
komunikace pro pěší tramvajové zastávky. „Právě tato stavební
úprava by evokovala překonání
vozovky v daném místě, přímo
v křižovatce, nikoliv až za tram-

vajovým přejezdem,“ doplnila
dále Alena Sedláčková.
Cyklisté ale tápou, co se týče
logiky vedení cyklostezek a cyklokoridorů i na jiných místech ve
městě. Například na cyklostezce, která vede úsekem nedaleko
hlavní pošty. Přes přechod pro
chodce chybí vyznačený pás pro
cyklisty, ačkoliv jinde ve městě ho
cyklisté mohou využívat. „Přejezdy pro cyklisty jsou doznačovány
při rekonstrukcích jednotlivých
křižovatek. V případě, že někde
přejezd chybí, bude doplněn při
nejbližší rekonstrukci dané křižo-

 Když chce cyklista v cestě pokračovat, kolo musí převést.

vatky,“ vysvětluje k místu mluvčí
Alena Sedláčková.

Cyklodopravě
v Mostě chybí
koncepce
Cyklokoridory, které vznikly jako „převratná“ novinka
v Mostě před pár lety, tak na
řadě míst mají své nedostatky.
„Cyklokoridory byly vyznačeny
v rámci jednorázové akce a jejich
další rozšiřování se zatím neplánuje. Dílčí řešení jsou realizována v rámci běžných oprav povrchů komunikací, ale koncepční
řešení zatím chybí,“ připouští
tisková mluvčí. V budoucnu by
měl mít cyklostezky a cyklokoridory na starosti jeden pracovník. Řešení cyklodopravy by tak
mělo získat větší řád. „Dohled
nad zaváděním jednotlivých dopravních opatření by v budoucnu
měl koordinovat jeden pracovník, tak aby na sebe jednotlivé
stavební a údržbové činnosti navazovaly a řešení aby splňovalo
požadavky všech uživatelů městského prostoru,“ dodává tisková
mluvčí Sedláčková.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Kolize vyřeší jednosměrný provoz
MOST – Řidiči, kteří jezdí ulicí A. Sochora, by měli být obezřetní.
V ulici totiž začal nedávno platit jednosměrný provoz. Jednosměrka by měla ulehčit dopravní situaci. Komplikace zde nastávaly zejména v době, kdy rodiče jezdili odvážet své děti do zdejší mateřinky.
Dopravní situací v ulici Antonína Sochora se zabýval odbor správních činností mosteckého magistrátu už v minulosti,
a to opakovaně ve spolupráci
s dopravními projektanty. „Zásadní snahou bylo zkapacitnění
parkovacích a odstavných stání
a dále zlepšení podmínek vedení silničního provozu, včetně

bezpečnosti pěších,“ informoval Vojtěch Brzoň z odboru
správních činností mosteckého
magistrátu. V ulici A. Sochora
sídlí mateřská škola. Provoz
v této ulici je proto frekventovaný, zejména v době, kdy sem
vozí rodiče své ratolesti. Často
se pak stávalo, že s ohledem na
úzkou komunikaci docházelo

ke kolizním situacím. Nejčastěji, když se míjela přijíždějící vozidla s těmi, která od
mateřinky naopak vyjížděla.
Vyřešit provoz v ulici jiným
způsobem než jednosměrným
provozem však nebylo za dané
situace podle městských úředníků možné. „S ohledem na
dispoziční možnosti dotčeného
území a četný výskyt inženýrských sítí, je řešení dané situace
velmi komplikované. Vzhledem
k opakovaným dopravním problémům v této ulici, podnětům
obyvatel a městské policie bylo

po konzultaci s vedením města
nakonec rozhodnuto o zavedení
jednosměrného provozu v části
ulice Antonína Sochora,“ potvrdil Vojtěch Brzoň.
Jednosměrka v současné
době platí od konce parkoviště
u bloku 350 (čp. 2849) až k vjezdu k řadovým garážím, tedy ve
směru do ulice Obránců míru.
„Věříme, že tímto opatřením se
zde alespoň částečně zlepší vedení silničního provozu. Vozidla se
tu už nebudou míjet a zvýšit by
se tím měla i bezpečnost chodců,“
dodal Vojtěch Brzoň.
(sol)

zpravodajství
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Grilování v přírodě Mostečany baví
MOST – Venkovní grily, které rozšířily Technické služby města Mostu
na Matyldě a Benediktu, se těší velké oblibě. Zájem o ně je dokonce
tak velký, že se na ně čekají fronty.
S výborným nápadem přišly
nedávno mostecké technické
služby, které se rozhodly rozšířit venkovní grily v navštěvovaných areálech Matyldy a Benediktu. Na Benediktu už grily
fungovaly v předchozích sezónách, ale v letošní tu přibyly ještě další. Na Matyldě se jednalo
o novinku. „Griloviště s posezením v rekreačním areálu Matylda, která byla zpřístupněna
koncem května letošního roku,
vzbudila velký zájem mezi návštěvníky areálu i táborníky
přilehlého kempu. Po skoro tříměsíčním provozu slýchají naši
pracovníci jen samé kladné ohlasy, lidé si možnost prožití volného
času grilováním velmi pochvalují,“ potvrzuje zájem lidí ředitel
Technických služeb města Mostu Karel Mutinský.
Griloviště mohou využívat
lidé na Matyldě i ve zdejším

tábořišti. Pokud tu grily zrovna
nevyužívají kempaři. „Griloviště
jsou stále v plné permanenci. Ať
už griloviště určené pro nejširší
veřejnost blíže u vodní plochy či
druhé pro tábořiště. Někdy se stává, že zájem o grilování je příliš
velký. Zájemci z řad veřejnosti
musí chápat, že griloviště v kempu je určeno hlavně právě po návštěvníky tábořiště - především
v pátek, sobotu a neděli. Pokud
toto griloviště není využíváno
ubytovanými táborníky, mohou
jej v ostatních dnech používat
všichni ostatní,“ vysvětluje Karel
Mutinský a dodává: „Lidé jsou
u grilovišť spořádaní. Dodržují
provozní řád griloviště i pokyny
veřejného grilování.“
Vzhledem k tomu, že letošní
sezóna v tábořišti na Matyldě
byla slabší, je tak grilování i zde
pro ostatní veřejnost častěji
k dispozici. Tábořiště ale ožívá

 Griloviště vzbudila mezi lidmi velký zájem.
zejména před každoročními
populárními závody tahačů
na autodromu, jako tomu bylo
v uplynulém víkendu. „Letošní
sezóna byla spíše slabá, co do
počtu návštěvníků tábořiště.
Celkem bylo v tábořišti zhruba
50 stanů za sezónu. Vyšší zájem
o táboření byl jako každoročně
v souvislosti se závody Czech
Truck Prix 2016. Někteří, hlavně zahraniční návštěvníci spor-

tovního podniku, se sjíždějí už
několik dnů před samotnými
závody a letošní návštěvnost
překonala minulý rok,“ dodává
ještě ředitel technických služeb
s tím, že nejvíce využívanými
dny tábořiště v areálu jsou víkendové dny, tedy pátek sobota
a neděle. V týdnu areál více využívají zájemci o in-line a cyklisté.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Laureáti převzali Ceny hejtmana Ústeckého kraje
Za účasti významných partnerů Ústeckého kraje předal slavnostně hejtman Oldřich Bubeníček v úterý večer pěti laureátům
Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2015. V kategorii kultura byl oceněn Vladimír Šavel junior, v kategorii věda a výzkum
Pavla Čapková, v kategorii regionální rozvoj Miroslav Hofman,
v oblasti sociální a zdravotní Karel Sláma a v kategorii sport klub
HC Verva Litvínov, který zastupoval jeho generální manažer
Robert Kysela.
(pur)

Na Matyldě se opraví in-line dráha
MOST – Letošní sezoně na Matyldě počasí příliš nepřálo. Návštěvnost byla nižší než v těch předchozích. Technické služby ale v areálu
plánují další novinky, které by měly pozornost návštěvníků ještě
více přilákat.
Matylda není určena jen
k vodním hrátkám. Možnosti
volnočasových aktivit se zde
stále zvětšují a to i díky tomu,
že se areál snaží každoročně
technické služby zušlechťovat
a rozšiřovat zde škálu služeb.
Matylda je v průběhu celého
roku častým cílem cyklistů a in-linistů. „Návštěvnost vodního

rekreačního areálu Matylda jako
komplexu byla v měsících červnu a červenci výborná. Areál byl
stále zaplněný in-line bruslaři,
cyklisty i koupajícími se návštěvníky. V srpnu již ale návštěvnost
poklesla, hlavně díky nepříznivému počasí,“ podotýká ředitel
Technických služeb města Mostu Karel Mutinský. V popředí

zájmu je proto i zdejší in-line
dráha, která slouží i jako cyklostezka. Měří přibližně čtyři
kilometry a za dobu svého používání se tu v některých úsecích
zhoršil povrch. „V nedávné době
jsme provedli opravu povrchu
části in-line dráhy, hlavně v místě od modrých uzamykatelných
skříněk v délce zhruba 25 - 30
metrů po směru jízdy. Oprava si
vyžádala pár dnů uzavření této
části dráhy. Ostatní části in-line
dráhy byly provozuschopné,“ informoval dále Karel Mutinský.

 Jedno hřiště na Matyldě je, další se vybuduje a bude na beach volejbal.

Úplnou novinkou, která by se
na Matyldě měla objevit ještě
letos, je další nové hřiště. Tentokrát z něj budou mít radost
milovníci míčových her. „Na
podzim by měla proběhnout
plánovaná výstavba hřiště na
beach volejbal,“ prozradil dále
ředitel. Pro příští sezónu se tu
návštěvníci dočkají například
nových slunečníků. „Z novinek
pro příští rok plánujeme osadit
plochu stálými plážovými slunečníky. V první etapě se jedná
o 20 kusů,“ říká k dalším nápadům Karel Mutinský.
Milovníci kempování, kteří navštěvují zdejší tábořiště,
se také často ptají na možnost
elektrických přípojek. Vodu
mohou využít ve zdejším sociálním zařízení včetně toalet, které
se nachází hned vedle tábořiště. Elektrika tu ale mnohým
zatím chybí. „Zatím o zavedení
elektrických přípojek do areálu
kempu neuvažujme. Jde o finančně nákladnou akci a kromě
toho plocha určená pro tábořiště
zatím není definitivní,“ reaguje
na časté dotazy kempařů ředitel
technických služeb a k přípojkám na elektriku ještě dodává:
„Elektrické přípojky jsme zřídili v dolní části areálu pro lepší
možnost stánkového prodeje
v době konání velkých akcí v areálu, jako jsou Dračí lodě, závod
kajaků, mezinárodní závody na
in-line bruslích apod.“
(sol)

Do volebních komisí
je „tlačenka“
MOST – Přes dvě stovky zájemců o činnost v okrskových volebních komisí pro volby do Senátu
a zastupitelstev krajů se zatím
přihlásilo na mostecký magistrát.
Hlásit se mohou pouze vážní
zájemci, kteří se mohou zúčastnit obou kol voleb, které se konají ve dnech 7. a 8. října. Případné 2. kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR se pak bude konat 14. a 15. října 2016. „Zájem
o činnost v okrskových volebních
komisích je obrovský. Přihlásilo
se zatím 224 zájemců,“ uvedla
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Problémy s nedostatkem zájemců
do komisí prý magistrát nemá
a v minulosti ani nikdy neměl.
Spíše naopak. „Zájemců je vždy
více, nikdy jsme neřešili problém
nedostatku. Většinu komisí obsadí delegovaní volebními stranami. Zbývající počet míst je pak
určen pro zájemce z řad ostatní
veřejnosti. Čím dříve se přihlásí,
tím větší šance, že se na ně dostane,“ podotýká dále mluvčí
Sedláčková. Mezi zájemci převažují zejména prý senioři, ale

i studenti, kteří si chtějí přivydělat. Za výkon funkce předsedy
si mohou občané vydělat 2 000
Kč, členové 1 700 Kč. V případě konání druhého kola voleb je
pak odměna celkem za obě kola
v případě předsedy 2 200 Kč,
člena pak 1 900 Kč. Záležet bude
v případě odměn také na tom,
zda se budou členové volebních
komisí pravidelně účastnit jednání. „Pokud se předseda či člen
některého z jednání okrskové
volební komise nezúčastní, magistrát celkovou výši odměny poměrně zkrátí, a to podle evidence
o jeho účasti na jednáních,“ upozornila mluvčí.
První zasedání okrskových
volebních komisí se uskuteční
už příští středu 14. září 2016
ve velké zasedací místnosti ve
4. patře budovy magistrátu.
„Pokud budou zájemci do okrskových volebních komisí zařazeni, budeme je kontaktovat a to
v rozmezí od 8. do 13. září buď
písemně, nebo telefonicky ohledně upřesnění informací k zasedání komisí,“ informovala dále
Alena Sedláčková.
(sol)
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Ministr zdravotnictví
přijel, viděl a chválil...
MOST - Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček zavítal za doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a vedení Krajské zdravotní do zrekonstruovaných prostor mostecké nemocnice.
Ministr si prohlédl prostory
nové porodnice, oddělení šestinedělí, viděl opravené pavilony
a seznámil se s dalšími záměry Krajské zdravotní, které se
v mostecké nemocnici chystají, jako například prostory pro
vybudování nového parkoviště
apod. Do mostecké nemocnice
se odebral ministr z Chomutova, kde si ještě předtím prohlédl modernizované prostory
pracovišť Komplexního onkologického centra a Nukleární
medicíny. „Měl jsem možnost
vidět nemocnici v Mostě, kde
jsem dříve nikdy nebyl. Je vidět, že i tady se kraj a Krajská
zdravotní snaží a postupně tyto
objekty přizpůsobuje jednadvacátému století. Je mi jasné, že
to nejde všechno najednou, ani
technicky a ani finančně, protože nemocnice je obrovská. Důležité je, že tento proces ale probíhá a proto přeji, aby i nadále
zdárně pokračoval a podařilo se
rekonstruovat i interiéry, vybavit i ostatní oddělení a pacienti,
aby měli péči, jakou si zaslouží,“ sdělil při návštěvě Mostu
ministr Svatopluk Němeček
a ještě dodal: „Krajské zdravotní i kraji patří za to vše, co se
jim podařilo, mé velké uznání
a pokud budeme moci podpořit

a pomoci, tak můžete počítat
i s pomocí ministerstva.“
Hejtman Oldřich Bubeníček
ministru poděkoval za návštěvu
a uznání a podotkl: „Mostecká
nemocnice je po rekonstrukci
jedna z jeho krásných dominant.
Lidé, kteří nasazují své zdraví
a pracují například na šachtě,
aby mohli ostatní topit a svítit,
zasluhují kvalitní lékařskou péči
a dnes už prostory nemocnice
jsou důstojné. Před více než 40
lety patřila k nejlepším nemocni-

cím v republice a chtěli bychom,
aby zase byla špičkou,“ uvedl
hejtman. Předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák rovněž poděkoval ministrovi za jeho návštěvu a zároveň
i hejtmanovi, jakožto zástupci
kraje, který je jediným zřizovatelem Krajské zdravotní. „Kraj
se poprvé v tomto volebním období podílí značnými částkami
na tom, aby se tyto rekonstrukce
mohly realizovat. Jen letos má
díky tomu Krajská zdravotní
připravených 82 milionů korun,
které použijeme na další rekonstrukce ve všech pěti našich zařízeních,“ uvedl Jiří Novák. (sol)

 Svatopluk Němeček, Oldřich Bubeníček a Jiří Novák před nemocnicí.

Libuše Hrdinová: Školy v
přírodě mají stále budoucnost
MOST - Sotva skončily letní prázdniny, žáci ze 7. ZŠ v Mostě se tuto
středu vypravili do školy v přírodě Sklárna u Žihle. Nejsou už dnes
výjezdy dětí za přírodou přežitkem? Vítají rodiče školy v přírodě,
nebo je tomu naopak? Na tyto a další otázky odpovídá ředitelka 7.
ZŠ v Mostě Libuše Hrdinová.

nejzajímavější SLEVY v regionu
S CENTRAL KLUBEM!
Více na www.centralklub.cz
nebo v infokoutku OC.

Proč vyrážíte do školy v přírodě bezprostředně po prázdninách?
Je to již letitý riruál, který se
nám osvědčil. Začátek školy je
víceméně pozvolný, děti se ještě
tolik neučí. A kromě toho je to
velká výhoda pro prvňáčky, kteří samozřejmě do ŠvP nejezdí,
a tak mají celou školu tak zvaně „pro sebe“. Není tady bežný
školní „frmol“ a tak se tu naši
nejmenší mají možnost v klidu
rozkoukat. Rodiče prvňáků to
velmi vítají. Výjezdu v měsíci

září využíváme také jako adaptaci na školu a školní povinnosti
a na vytvoření přátelských vztahů mezi žáky školy. Tím se nám
daří eliminovat některé patologické jevy.
Jak vidíte budoucnost škol
v přírodě?
Z mého pohledu mají školy v přírodě stále budoucnost.
Důkazem je zájem rodičů a dětí
o výjezdy.
Školy v přírodě asi nejsou
pro všechny levnou záležitostí.
Jak se financují?

Především z prostředků rodičů žáků a někdy jsou podpořeny
sponzorskými dary.
Všechny děti si ale výjezd asi
dovolit nemůžou?
Většinou můžou. Rodiče využívají příspěvky pojišťoven na
ozdravné pobyty pro žáky nižšího stupně.
Kde a jak se pobyty zajišťují?
Pobyty zajišťujeme vlastním
výběrem. Naše škola vyjíždí
do Sklárny, protože je to jedno
z mála středisek, které je schopné pojmout celou školu najednou. Samozřejmě rozhoduje
i finanční náročnost střediska.
Sklárna je pro rodiče finančně
únosná a tak odjíždí, kromě
zmíněných prvňáčků, téměř
všechny děti.
(ina)

Výhodné ceny

/centralmost

/occentralmost

 Ředitelka 7. ZŠ v Mostě Libuše Hrdinová přišla „dohlédnout“ na hladký odjezd svých žáků do školy v
přírodě. Na snímku se loučí s dětmi. Ne však na dlouho, protože za pár dní za nimi do Sklárny přijede také.

zpravodajství
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Mostecká městská knihovna
začala stáčet svůj první med
MOST – Mostecká knihovna už sklízí první med. Ten stáčela od
včelek, které má na střeše budovy. Včelaření se knihovně dokonce
natolik zalíbilo, že hodlá počet včelstev mnohonásobně rozšířit. Na
záměr si knihovna požádá o dotační peníze.
Dvě včelstva zapůjčil knihovně již koncem května včelař
Vít Loukota. Včely se umístily na střechu knihovny, kde je
pravidelně včelař, ale také zaměstnanci knihovny kontrolují. „Co se týče včel, vše funguje
bezvadně. Měli jsme už první
stáčení medu. Máme ho zhruba
kolem pěti litrů,“ konstatoval
ředitel knihovny Tomáš Ondrášek s tím, že první snůška
medu bývá slabší, protože včely se na novém místě teprve
rozkoukávají. „Med stočíme do
deseti půllitrových sklenic. Med
pak od nás dostanou hosté, například Michal Horáček, který
se sem chystá příští týden. Dostanou ho muzikanti a zpěváci,

kteří knihovnu navštíví, nebo ho
také dáme do soutěží jako jednu
z výher pro děti,“ nastínil plány
s medovou pochoutkou ředitel
Ondrášek. Ten se do včel rovnou zamiloval, a to natolik, že
chce jejich společenství mnohonásobně rozšířit. „Jsme ve
včelařství začátečníci, ale radost
z nich máme obrovskou. Oceňuji jejich organizační systém.
Náš plán je zažádat na přelomu
roku krajský úřad o grant, abychom si mohli pořídit k těmto
dvěma včelstvům ještě dalších
několik,“ říká Tomáš Ondrášek. A knihovna by mohla prý
i uspět. Letos grant získalo až 95
procent žadatelů. „Více se bude
vědět v únoru, kdy se grant při-

děluje, aby se včas na jaro mohly
pořídit úly a další vybavení pro
včely. Kdyby se to podařilo, měli
bychom obrovskou radost,“ dodává ředitel knihovny.
Včelstvo by chtěla knihovna
v budoucnu umístit i do svého
atria. „Je to ale zatím jen v rovině
úvah. Se včelami jsme teprve začátečníci. Chtěli bychom nechat
vybudovat i prosklený úl, aby
mohli děti a ostatní návštěvníci
pozorovat život včel a jejich řád
a systém na vlastní oči. Myslím,
že je to jedinečné a rozhodně zajímavé,“ je přesvědčený Tomáš
Ondrášek.

Knihovna je
v Klubu střešních
včelařů
Včely může knihovna chovat
jen ale v případě, že je zaregistrována ve svazu včelařů. „Do

„Včelstva ve volné přírodě trpí pylovou podvýživou.
Město – kde se nepoužívá
chemie a je pestrost květeny
zahrádek, hlavně parků –
kompenzuje včelstvům ten
nedostatek, který je ve volné přírodě,“ uvedl k chovu
včel na střechách bytových
i nebytových objektů první místopředseda Českého
svazu včelařů Miloslav Peroutka.
svazu se přihlásíme jako knihovna. Zatím máme včely jen v pronájmu. Pokud se podaří získat
grant a včelstvo rozšířit, budou
včely a vše ostatní už naše,“ vysvětluje ředitel knihovny s tím,
že knihovna je nyní dokonce už
členem Klubu střešních včelařů.
„V republice je to úplná novinka. Byli jsme přijati jako členové
Klubu střešních včelařů. Máme
legitimaci číslo 15. Dalšími členy
jsou například Národní divadlo
či pražský magistrát a další,“
prozradil zajímavost Tomáš Ondrášek.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

 Pokud se zadaří, počet včelstev na střeše knihovny se zmnohonásobí. Na snímku ředitel knihovny Tomáš Ondrášek při kontrole včel.

porušené paragrafy
Nabízel mobily
MOST – Případ padělků šetří
v těchto dnech mostečtí policisté. Obvinili z podvodu 26letého
muže. Ten měl z místa svého
bydliště, v úmyslu obohatit se,
nabízet prostřednictvím inzerce na internetových webových
stránkách k prodeji elektroniku, zejména mobilní telefon
a další věci. „Objednávku potvrdil nejméně 12 zájemcům,
kterým zboží slíbil zaslat oproti
úhradě zálohy v různé výši na
bankovní účet. Poté, co platbu
obdržel, zboží nezaslal, nebo posílal bezcenné zboží a nakonec
se stal nekontaktním,“ informovala policejní mluvčí Ludmila Světláková. Poškozeným
způsobil škodu ve výši 38 tisíc

korun. Podnikavý muž je stíhán
na svobodě.

Padělky přes
internet
LITVÍNOV – Obdobný případ podvodného jednání šetří
i litvínovští policisté. Na ty se
obrátil poškozený občan, který
si prostřednictvím internetu objednal značkové hodinky. „Balíček mu přišel, poškozený řádně
zaplatil 15 tisíc korun. Následně
však zjistil nemilou věc, hodinky
nebyly originálním výrobkem,
ale padělkem,“ informovala
policejní mluvčí Ludmila Světláková. Policie proto nabádá
občany, aby si dávali pozor na
nákupy přes internet.

Kradl z auta
MOST – Ačkoliv se loni vrátil z vězení, opět kradl. Na sídlišti Zahradní v Mostě si vybral
zaparkovaný vůz značky Opel,
do kterého vnikl v odpoledních
hodinách. „Do vozidla vnikl
násilím a odnesl odtud příruční tašku, ve které byly doklady,
platební karty, mobilní telefon,
tablet a další věci, vše v hodnotě
9 000 korun. Na vozidle zanechal další škodu ve výši 4 000
korun,“ informovala Ludmila
Světláková z mostecké státní
policie. Policie zajistila odcizený mobil a z přečinů krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku obvinila 28letého
muže z Prahy.

Zachraňoval
vrtulník
MOST – Vrtulník záchranné služby ve středu odpoledne
transportoval cyklistu, který
utrpěl zranění při dopravní
nehodě. K ní došlo na silnici
I/13 za výjezdem od Želenic.
Řidič osobního vozidla značky
Renault jel ve směru od Bíliny
na Most a pravou stranou vozidla zachytil o cyklistu, který
jel na kole stejným směrem při
pravém okraji komunikace. Dechové zkoušky u obou účastníků byly negativní. Policisté odhadli hmotnou škodu na částku
32 000 korun.
(sol)

Rafinované
ženské zbraně
Měla ráda sex. Těšilo ji,
když přiváděla muže k extázi.
Nezáleželo jí na vztazích. Nestála o nic jiného než o tělesné potěšení. Vše, co dostávala
k tomu, brala jako něco navíc.
Když s ní muži chtěli trávit
svůj čas, dávali jí
dárky, vodili ji do
společnosti. Brala, co jí dávali, ale
o nic si neříkala.
Nepotřeb ovala
jejich pozornost.
Byla ochotná žít
s jedním mužem
jen tak dlouho,
dokud ji nezačal
omezovat ve styku
s jinými muži. Jakmile si na ni začal
dělat nároky, balila
si věci a odcházela. Z celé její
osobnosti sálalo něco živočišného. Byla krásná zvláštním
způsobem, který lákal muže
do její blízkosti. Vyzařovala
z ní touha a chuť se milovat.
Ženy ji nesnášely a nechápaly,
co na její sprosté vizáži muži
vidí. Nezáleželo jí na tom.
Nikdy neměla kamarádky,
jen chlapce a muže, kteří byli
ochotní pro ni udělat cokoliv.
Štěpán byl první muž, který
zaujal nejen její tělo, ale i duši.
Byl výrazně starší než ona.
Suverén, který toho v životě
hodně dokázal. Měl dospělého
syna a ženu, se kterou se vídal
jen občas. Bydlel v zajímavém
bytě s prosluněnou terasou
plném obrazů a soch. Uměl
mluvit o všem tak zajímavě,
že ztrácela pojem o čase a jen
poslouchala. Sex s ním ji zcela
naplňoval, stejně tak jako chvíle, kdy jí vyprávěl o zajímavostech života. Otevíral před
ní nové obzory, které dříve
nevnímala. Byl milý a pozorný, něžný milenec. Do svého
osobního světa ji ale pouštěl
jen pomalu a opatrně. Poprvé
toužila po tom, aby se stala
součástí něčího života. Přála si
se Štěpánem žít. On ji ale zval
k sobě, přicházel k ní a trávil
s ní hodně času, aby ji vždy
znovu opustil a odešel od ní
někam, kam ona neměla přístup. Snažila se využít všechny své triky a zbraně, kterými
vždy s muži manipulovala. Na
Štěpána ale neplatily. Usmíval se shovívavě, užíval si její
přítomnosti, ale pak ji poslal
domů nebo sám odešel. Nechal ji vstoupit jen tam, kam
sám chtěl a ani o krůček dál.
Čím víc o to stála, tím byl opatrnější. Nakonec nemyslela na
nic jiného než na Štěpána. Už
jí nestačilo, jen si s ním užít
jako u všech mužů dříve. Chtěla ho celého a se vším všudy.
Chtěla, aby opustil svou ženu
a veřejně se přiznal k jejich
lásce. Uhodila na něj. Myslela
si, že ho dotlačí k tomu, aby jí
vyhověl. Stejně s manželkou
nežil a nemiloval ji. Věděla to.
Nikdy o ní nemluvil, bylo mu
jedno, co dělá. Štěpán poslouchal její nářky i argumenty.
Když ale začala mluvit o jeho
rodině, zarazil ji. Řekl jí, že mu
je s ní dobře, ale rodina je u něj
na prvním místě. Nikdy by neublížil svému synovi tím, že by
opustil jeho matku. Nechápala
to. Robert, Štěpánův syn, byl
už dospělý muž. Rozchod rodičů by ho nijak nepoznamenal. Štěpán byl ale neoblomný.
Víc, než jí dával dosud, jí nabídnout nemohl ani nechtěl.
Byla k smrti uražená. Odešla
od Štěpána a už ho nikdy nechtěla vidět. Nepotřebovala
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ho. Muži o ni stále stáli. Mohla
si vybírat. Nepotřebuje starého chlapa. Může mít, na koho
prstem ukáže. Několik večerů
proseděla doma sama a čekala, až jí Štěpán zavolá a odprosí ji. Po týdnu se vypravila
za ním. Zůstala
stát jako opařená,
když uviděla Štěpána, jak z domu
vychází s rozesmátou ženou. Políbil
ji, podržel dveře
od auta. Pak odjeli.
Uvědomila
si, že pro Štěpána
neznamená nic.
Vyměnil ji během
několika dnů za
jinou.
Pocítila
strašnou
touhu
pomstít se svému milenci.
Přemýšlela, co strašného by
mu provedla. Pak ji napadlo,
že nejvíc v životě mu záleží na Robertovi. Zničí tedy
jeho syna. Bylo pro ni snadné
s Robertem se seznámit. Na
nezkušeného mladíka platila
všechna její kouzla, kterými
dokázala tak mistrně vládnout. Omámila ho hned na
poprvé, když se jakoby náhodně setkali ve firmě, kde Robert
pracoval. Pomohl jí v nesnázích, poradil, pozvala ho na
kávu. On mluvil, ona čarovala.
Chytila ho do své sítě stejně
snadno, jako všechny své bývalé milence. Robert jí volal
hned druhý den. Pak znovu
a znovu. Vyšli si na víno, pak
do baru. Chvíli ho napínala,
pak ho pozvala do své postele.
Omámila ho svou živočišnou
vůní, zapletla mu hlavu. Touha z něj sálala tak intenzivně,
až byla téměř hmatatelná. Miloval ji a chtěl ji. Chodil za ní
pokaždé, když mu to dovolila.
Když na něj neměla chuť, volal jí a prosil, škemral, aby s ní
mohl být. Dávala mu naději,
aby ho vzápětí odstrčila. Hrála
si s ním a vodila ho, kam potřebovala. Nakonec myslel jen
a jen na ni. Prosil ji, aby si ho
vzala a zbytek života strávila
s ním. Postará se o ni. Chtěl
s ní mít dítě. To byl konečně
její čas. Jak začal mluvit o dítěti, rozplakal se. Sehrála mu
srdceryvné divadlo. Vyprávěla
mu, jak před ním žila se starším mužem. Jak mu naletěla.
Milovala ho a myslela, že on
miluje ji. Neviděla, jak strašně se k ní chová. Zneužíval ji,
psychicky i fyzicky týral. Když
otěhotněla, tak ji donutil k potratu a pak ji odkopl. Už nikdy
nebude mít dítě. Nemůže. Proto si ho také nemůže vzít. Nechce mu zničit život a připoutat ho k marné a zničené ženě.
Robert zuřil. Prosil ji, aby mu
řekla, kdo byl ten muž. Bránila se. Nechtěla, aby se Robert
zapletl s tím člověkem. Tvrdila
mu, že se o něj bojí. Ten chlap
je zlý člověk. Má vliv a peníze. Mohl by Robertovi ublížit.
Jakoby náhodou nechala ležet
fotografie Štěpána na místě,
kde je mohl Robert najít. Přála
si, aby Robert začal svého otce
nenávidět. Aby se pohádali.
Chtěla, aby věděl, že jeho otec
matku stejně podvádí. Robert
sebral fotografie a dlouho si je
prohlížel. Mlčel. Nakonec se
zeptal, jestli to je ten muž, co jí
tak ublížil. Jakoby nerada přikývla. Robert odešel. Čekala,
s čím se vrátí. Těšila se, jak si
užije Štěpánovy bolesti. Robert
se ale nevrátil. Až za několik
dnů se dozvěděla, že svého
otce v hádce zabil.
(pur)
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Educhem zahajuje nový školní
rok se čtyřmi studijními obory
LITVÍNOV - V slavnostním sále zámku Valdštejnů v Litvínově přivítalo vedení střední školy Educhem sedmdesát nových studentů. Pro
velký zájem otevírá mezibořská střední škola tři třídy. Škola, která
bojovala ještě před rokem o přežití, tak nabrala nový dech s velkou
parádou.
„Ve školním roce 2016/2017
jsme otevřeli tři maturitní obory
a jeden učební obor Elektromechanik. Byli jsme překvapeni, že
největší zájem byl o maturitní
obor Aplikovaná chemie. Pro
tento obor jsme naplnili jednu
celou třídu,“ říká ředitel školy
Pavel Prošek. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnili také zástupci Unipetrolu
a Inelsevu. „S oběma firmami
jsme uzavřeli pro tento školní

rok partnerství. Znamená nejen
materiální podporu školy i stipendia pro některé studenty, ale
hlavně zajištění odborné praxe,“
doplnil Pavel Prošek. Partnerství s Educhemem vítá také personální ředitel Unipetrolu RPA
Michał Chmiel: „Chceme podporovat mladé lidi, kteří se rozhodli studovat chemii. Můžeme
jim zajistit odbornou praxi v našich laboratořích, odborné stáže
v zahraničí či studijní stipendia

v případě výborných studijních
výsledků. Hlavně ale můžeme
absolventům nabídnout práci.“
Odbornou praxi nabízí studentům elektrooborů z Educhemu
v rámci partnerství se školou
také Inelsev. „Praxe je asi to
nejdůležitější, co můžeme mladým lidem nabídnout. Kromě
toho ale vypomáháme škole také
materiálně. Například ochrannými oděvy pro studenty třetích
a letos i prvních ročníků, elektromateriálem do dílen a dalšími
pomůckami. Připravujeme také
systém stipendií. Chceme podporovat zejména děti našich zaměstnanců,“ uvedl Petr Scherer,
jednatel společnosti. Podporu

zaměstnavatelů střední školy
ocenil rovněž radní Ústeckého kraje s gescí zaměstnanost
Martin Klika. „Educhem je rozvíjející se střední škola, která
studentům nabízí nejen kvalitní
vzdělání, ale díky partnerství se
zaměstnavateli také tolik důležitou praxi. To je ta správná cesta,
kterou by měly školy v Ústeckém
kraji jít, aby vychovávaly mladé
lidi připravené na požadavky
trhu práce a schopné najít okamžité uplatnění,“ komentoval
partnerství Educhemu s regionálními firmami krajský radní.
Slavnostního okamžiku se zúčastnil také starosta Meziboří
Petr Červenka.
(pur)

 Studenty Educhemu v novém školním roce přivítal i krajský radní Martin Klika (vlevo).

ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
Medaile za zásluhy
Krajští zastupitelé rozhodli
o udělení Záslužných medailí
Ústeckého kraje. Rozhodovali
o 48 nominacích především od
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, dále pak
od Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje. Medaili mimo jiné udělilo
zastupitelstvo jednotkám hasičského záchranného sboru včetně jednotek dobrovolných hasičů za zásah při loňském požáru
v areálu Unipetrolu RPA. V etylénové jednotce firmy UNIPETROL RPA došlo 13. srpna 2015
k mimořádné události, jejíž následky likvidovaly ve zvláštním
stupni přivolané jednotky požární ochrany až do 18. srpna.

Mladí hasiči
dostanou milión
Ústecký kraj podpoří jedním
miliónem korun Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a činnost mladých hasičů v Ústeckém
kraji. O peníze pro mladé hasiče
požádal Ústecký kraj společnost
ČEZ v rámci programu Podpora
regionů. ČEZ prostřednictvím
své nadace podporuje Ústecký
kraj již od roku 2007. Každoročně tak kraj od nadace získává 25
miliónů korun.

Komfort pacientů
Dvacet miliónů korun rozdělili zastupitelé zdravotnickým zařízením v rámci dotací. Mimo jiné

získal peníze od Ústeckého kraje
mostecký hospic na pořízení antidekubitních matrací a matrací
s kompresorem, na infuzní stojany, elastická prostěradla, kluzné
a protiskluzné podložky, monitory pohybu pacientů na lůžku
a další pomůcky. Krušnohorská
poliklinika si z dotace plánuje
pořídit elektricky polohovatelná
lůžka a zdravotní antidekubitní
matrace. Elektricky polohovatelná lůžka včetně hrazd a hrazdiček z dotace pořídí také REMED
Meziboří.

Začínající
podnikatelé
V roce 2017 plánuje Ústecký
kraj podpořit začínající podnikatele. Zastupitelé proto schválili vyhlášení dotačního programu „Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji
pro rok 2017“. „Hlavním cílem
tohoto dotačního programu je
zvýšení konkurenceschopnosti
Ústeckého kraje rozvojem podnikatelského prostředí, snížení
nezaměstnanosti a vytvoření
podmínek pro vznik nových
pracovních míst a příležitostí.
Předmětem dotačního programu
je podpora činnosti malých podnikatelů se sídlem v Ústeckém
kraji v počáteční fázi podnikání
prostřednictvím dotace, a tím
vytvoření podmínek pro úspěšné
nastartování jejich podnikatelských aktivit,“ popsal projekt
Martin Klika, krajský radní
s gescí zaměstnanost. Formulář

žádosti o dotaci, včetně příloh,
a vzor finančního vypořádání
dotace je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje
v sekci Dotace a granty – Podpora začínajících podnikatelů.

32 miliónů pro
sociální služby
Na dofinancování sociálních
služeb v Ústeckém kraji je aktuálně k dispozici ze státního
rozpočtu více než 32 miliónů
korun. Rozdělení finančních
prostředků schválili na posledním jednání krajští zastupitelé.
Peníze získala například i Energie Meziboří, Domov sociálních
služeb Litvínov, DSS Meziboří,
DSS Nová Ves v Horách, azylové domy v Mostě nebo mostecký hospic.

Sbírka za stovky
miliónů
Zastupitelstvo
Ústeckého
kraje přijalo do vlastnictví Ústeckého kraje dar od manželů
Petra Zemana a Evy Kunstové
- umělecké sbírky „FLORSALON – současné umění a dialog
s minulostí“. Součástí daru jsou
nemovitosti v městské památkové rezervaci v Žatci v centru
města na Hošťálkově náměstí.
Nemovitosti jsou zapsané jako
nemovité kulturní památky
a jsou ve velice dobrém technickém stavu. Dar dále obsahuje
sbírku movitých věcí, jejíž součástí jsou umělecké předměty

a díla, obrazy, sochy, masky, objekty, starožitný nábytek, sklo,
porcelán, koberce, etnografické
artefakty a další. V kolekci uměleckých děl se nacházejí převážně malířská a sochařská díla
moderního umění, v současnosti již značně ceněná, např. od
Josefa Čapka, Emila Filly, Františka Kupky, Josefa Špály, Jana
Zrzavého a dalších významných
českých i zahraničních umělců.
Součástí sbírky je i soubor zhruba 300 kusů převážně starožitného afrického a nepálského
umění. Sbírka bude svěřena do
hospodaření Galerii výtvarného
umění v Mostě.

Podpora sociálních
služeb v roce 2017
Ústecký kraj vyhlašuje dotační řízení v rámci programu
„Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2017“. „Ústecký kraj podal žádost o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu ve
výši 1, 6 mil. korun. O poskytnutí
dotace pro Ústecký kraj rozhodne
ministerstvo práce a sociálních
věcí,“ informoval krajský radní
s gescí sociální služby Martin
Klika. Žadatelé o finanční podporu od Ústeckého kraje musí
být součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
na období 2016–2018. Žádost
o finanční podporu z prostředků dotace ze státního rozpočtu
je nutné zpracovat a podat v termínu od 13. 10. 2016 do 3. 11.
2016.
(pur)
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z pohledu své celoživotní pracovní kariéry, která se týkala
i oblasti životního prostředí.
Co se vám v našem kraji nelíbí a proč?
Když jsem se v roce 1981 stěhovala z jižních Čech do Mostu,
přátelé se mě ptali, co chci na
špinavém a studeném severu
hledat za štěstí. Za špinavý kraj
byly tenkrát severní Čechy považovány z důvodu povrchové

Myslím si, že obyvatelům
našeho kraje nejvíce vadí nezaměstnanost, zneužívání sociálních dávek a kriminalita.
Jak by měl podle vás vypadat
Ústecký kraj za čtyři roky?
Ráda bych náš kraj viděla
jako kraj s nezaměstnaností
alespoň na republikovém průměru včetně spravedlivého
systému rozdělování sociálních
dávek. Ráda bych náš kraj vi-

nout a akceptovat názory ostatních, tzn. i voličů.
Vaším oborem je životní
prostředí. Chtěla byste se této
oblasti v případě zvolení věnovat i v rámci kraje?
Vzhledem ke své profesi je to
právě tato oblast, které bych se
ráda věnovala.
Z vašeho pohledu tři největší průšvihy Ústeckého kraje za

Nyní je na čase ozdravit kraj
zejména z hlediska sociální politiky.
Jak byste hodnotila komunikaci s krajem?
Protože jsem zastupitelkou za
politické hnutí ANO 2011 v Mostě, které je zde současně v opozici,
probíhá komunikace s krajem na
minimální úrovni, takže ji ani nemohu hodnotit.
(VI/sol)

„Někdy mám pocit, že jsme zapomenutý
kraj,“ míní Lubomíra Mejstříková

Jedinou ženou v pozici lídra na kandidátce v Ústeckém kraji za hnutí ANO 2011 je Lubomíra Mejstříková z Mostu. V roli
městské zastupitelky je druhým rokem a možnost kandidovat
v krajských volbách bere jako velkou výzvu. Kromě toho, že je
inženýrkou chemie, je také vášnivou lyžařkou. Zajímá se o oblast životního prostředí, kde řadu let sbírala odborné zkušenosti.
Zdejší přírodu obdivuje. Za největší průšvihy zdejšího regionu
považuje odliv vysokoškolsky vzdělaných, včetně absolventů, do
perspektivnějších regionů a do zahraničí. Ubývající počet lékařů, vyplácení sociálních dávek a prohlubující se sociální rozdíly.
Neposledně pak i to, že se u nás lidé dožívají nejnižšího průměrného věku. Čím chce být občanům prospěšná z pozice krajské
zastupitelky a jaké cíle si před sebe postavila…? Dozvíte se v následujícím rozhovoru.
Můžete se čtenářům krátce
představit?
Jmenuji se Lubomíra Mejstříková a je mi 59 let. Narodila
jsem se v Českých Budějovicích
a v Mostě žiji a pracuji od roku
1981, kdy jsem ukončila studium na vysoké škole. Hnutí ANO
2011 reprezentuji od roku 2014,
kdy jsem byla v komunálních
volbách zvolena jako členka
zastupitelstva statutárního měs-

ta Mostu. I když je v současné
době naše hnutí v Mostě v opozici, tvoříme sice malý, ale skvělý a semknutý tým. A já jsem
týmový hráč. Jsem 37 let vdaná
a máme dvě dospělé dcery.
Proč jste se rozhodla kandidovat?
K rozhodnutí kandidovat
jsem se rozhodla po zralé úvaze,
že mám co nabídnout. Zejména

těžby, která změnila vzhled krajiny. Studený kraj se říkalo této
oblasti, protože sem přicházeli
lidé za prací z celé republiky
a vztahy mezi lidmi i mně tenkrát připadaly opravdu studené.
Z hlediska životního prostředí
považuji situaci v Ústeckém
kraji za výrazně lepší než v minulých desetiletích, avšak z hlediska sociálního prostředí a kvality života je stav kraje znatelně
horší. Významně negativní dopad má zejména vysoká nezaměstnanost, která je v Ústeckém
kraji, a hlavně na Mostecku,
jedna z nejvyšších v republice.
Kraj pociťuje značný nedostatek kvalifikovaných pracovníků
– zejména v oblasti řemeslných
a technických pozic. Potýkáme
se mimo jiné i s odlivem vysokoškolsky vzdělaných osob,
včetně absolventů, do perspektivnějších regionů či zahraničí,
do regionů, kde dosáhnou vyšší
odměny za svou práci. V počtu
lékařů je Ústecký kraj téměř na
posledním postě. Lidé se zde
dožívají nejnižšího průměrného
věku. Prohlubují se zde sociální
rozdíly, přičemž Ústecký kraj
je ve vyplácení dávek sociální
podpory na předním místě. Někdy mám pocit, že po této stránce jsme „zapomenutý kraj“.
Co se vám naopak líbí?
Na Ústeckém kraji se mi velice líbí pokrok, kterého z hlediska životního prostředí náš kraj
dosáhl. Velice mě oslovuje jeho
krásná příroda, zajímavá historie některých měst a starobylé
hrady a zámky.
Víte, co nejvíce vadí obyvatelům našeho kraje?

děla jako oblast s rozvinutým
vzdělávacím systémem, který
bude přímo reagovat na potřeby zaměstnavatelů působících
v kraji. Je nutné podpořit vzdělání, od řemesel až po vysokoškoláky.
Na co byste se chtěla jako
krajská zastupitelka zaměřit?
Krajské zastupitelstvo jako
nejvyšší rozhodovací orgán kraje má mimo jiné v kompetenci
předkládat návrhy zákonů v Poslanecké sněmovně nebo vydávat obecně závazné vyhlášky
kraje. Jako krajská zastupitelka
bych se chtěla zaměřit právě
na oblast životního prostředí a podpořit čerpání financí
z evropských dotací, které jsou
určené na zlepšení životního

Osobní volební
motto kandidáta:
„Slušnost není slabost.“
prostředí v oblasti snižování
emisí a zlepšení kvality vod. Samozřejmě podpořím i další oblasti, např. sociální oblast nebo
rozvoj školství. Dále bych chtěla
podpořit získávání velkých investorů, kteří vytvoří nová pracovní místa.
Čím chcete zaujmout voliče?
Protože kandiduji za oblast
životního prostředí, mohu nabídnout své pracovní zkušenosti. Možnost kandidovat beru
jako velkou výzvu, a když se do
nějakých činností pustím, dokážu je dotáhnout do konce. Jsem
týmový hráč a dokážu vyslech-

Teplo z Komořan

poslední čtyři roky…
Za největší průšvih považuji
machinace s dotacemi v Regionálním operačním programu.
Další průšvih se týká podezření na plýtvání prostředky
při nákupu zdravotní techniky
ze strany společnosti Krajská
zdravotní, a.s. Kauza je staršího
data, ale soud ji začal projednávat v září 2015. Další kauzy,
o kterých vím, jsou staršího
data a nebudu se k nim vyjadřovat. Někteří naši krajští radní
se opravdu vyznamenali, je to
velmi „příkladné“ pro všechny
voliče a motivující k jejich účasti v dalších volbách.
A naopak tři největší úspěchy?
Samozřejmě, že v Ústeckém
kraji je řada pozitivních změn,
které všichni vidíme. Zejména
v oblasti rekultivací byl udělán
velký kus práce. Roste cestovní
ruch, jsou organizovány různé
kulturní akce.
Co na vaši kandidaturu říká
rodina a přátelé?
Než jsem se rozhodla pro
kandidaturu, byl pro mě nejdůležitější názor rodiny. Odpověď
byla jednoduchá: „Jseš velká
holka a dokážeš se rozhodnout
sama“. Podporu rodiny potřebuji a bez ní bych do toho ani
nešla. A přátelé? Reakce jsou
různé. Buď oceňují mou odvahu
se do toho pustit, nebo se mi dostává varování a doporučení věnovat se méně stresující aktivitě.
Čemu se nejraději věnujete
ve volném čase?
V létě jednoznačně vede práce na zahradě. V zimě ráda lyžuji. Jinak se věnuji alternativní
resp. detoxikační medicíně, zejména pro nejbližší okruh rodiny, přátel a známých.
Jaká je vaše původní profese?
Jsem inženýr chemie a v této
oblasti se pohybuji po celou
dobu pracovní kariéry.

váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Co to znamená být lídrem
(jedničkou) kandidátky za
okres Most?
Zodpovědnost. A hned dvakrát. Jedna směrem k hnutí
ANO 2011, které mi dalo důvěru, přestože nejsem zatím členem, a jednak k voličům, abych
svůj úkol v předvolební kampani i po volbách zvládla dobře.

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

Čekáte vyhrocenou, nebo
naopak klidnou kampaň?
Očekávám spíše klidnou
kampaň. Jsem připravená v klidu diskutovat s každým voličem,
ať už bude hnutí ANO podporovat a volit, či nikoliv.
Jakou roli by měl hrát Ústecký kraj v rámci republiky?
V minulých letech probíhalo ozdravení kraje z hlediska
životního prostředí, ve kterém
je potřeba určitě pokračovat.

Kukátko do
soukromí:
Co právě čtete?
Astronomie a fyzika – svítání, Petr Kulhánek a kolektiv autorů (2014)
Jaká je dovolená vašich
snů?
Dovolenou snů mám skoro každý rok. Ráda lyžuji,
takže vyjet lanovkou co nejvýše, kochat se krásami zimních hor a pak pěkně dolů,
jsou mé báječné dovolené.
Ještě čekám, až budou meziplanetární lety, chtěla bych
se podívat na Mars nebo
i dál.
Ve které době z minulosti byste chtěla žít?
V žádné. Kdyby existoval
stroj času, tak bych možná navštívila některé svoje
předky.
Vaše oblíbené jídlo?
Manželova
vynikající
svíčková.
Umíte vařit?
Podle návodu v kuchařce
uvařím cokoliv. Jsem přeci
chemik. Doma mám na to
lidi. Vaří celá rodina, kromě mě, a vaří dobře. Já jsem
byla v rodině pasovaná do
role marmeládového specialisty.
Váš oblíbený film?
Oblíbených filmů mám
více, je plno zahraničních
i domácích skvělých děl.
Velmi výrazný zážitek ve
mně zanechal film Gran
Torino, psychologické drama v hlavní roli s Clintem
Eastwoodem.
Váš oblíbený herec/herečka?
Určitě je to Clint
Eastwood. Mám však více
oblíbených herců. Abych
neopomněla českou kinematografii a ženskou část,
mezi mé oblíbené herečky
patří Simona Stašová.
Koho byste pozvala na
večeři?
Asi někoho známého,
koho jsem dlouho neviděla.
Režiséra Vladimíra Michálka.
Máte politický vzor?
Nemám, v podstatě ho ani
nehledám.
Kdo by měl v Americe
vyhrát volby a proč?
Dle mého názoru by to
měla být Hillary Clintonová. Jeví se mi jako serióznější kandidát než Donald
Trump, kterého považuji za
neřízenou střelu.
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Modelky, výtvarníci i hudebníci
aneb Vernisáž pro Janu
LITVÍNOV – Vestibul a kavárnu litvínovské Citadely vyzdobila díla
Miloše Vacíka a Kláry Modré. Výtvarníci vernisáž věnovali k životnímu jubileu Janě Antonínové, průkopnici na litvínovské modelingové scéně.

 Květiny a svíčku k pomníku položila i vnučka s babičkou, která
v Dole Pluto o svého manžela přišla, když jí bylo pouhých dvacet let.
Zůstaly jí po něm dvě děti ve věku jednoho a tří let.

V Litvínově se
vzpomínalo na neštěstí
na Dole Pluto
LITVÍNOV - Pětatřicet smutných
let zůstává hluboko v srdci pozůstalých a přátel vzpomínka na
horníky a báňské záchranáře,
kteří 3. září v 15 hodin 33 minut
roku 1981 přišli o život v Dole
Pluto II v Louce u Litvínova. Ke
vzpomínkovému aktu se sešli
představitelé okolních měst
i Ústeckého kraje.
Horníkům, kteří před 35 lety
zahynuli při tragédii na Dole
Pluto II, se v pátek odpoledne
poklonil také hejtman kraje Oldřich Bubeníček s primátorem
města Mostu Janem Paparegou, starostkou Litvínova Kamilou Bláhovou a řadou hostů
z politického, podnikatelského,
veřejného i kulturního života,
kteří spolu se současnými horníky i pozůstalými přišli vzdát
hold obětem neštěstí. Důl Pluto II patřil v době katastrofy
k nejmodernějším dolům reví-

ru. V roce 1981 zde bylo provozováno 8 komorových porubů
a 4 ražené chodby. Důl dobýval
uhlí ve dvou lávkách a ve dvou
těžebních úsecích. V rámci
útlumu těžby byl v roce 1995
uzavřen. Následkem výbuchu
uhelného prachu před pětatřiceti lety zahynulo 65 lidí, kteří
v té době byli v práci včetně 15
důlních záchranářů. Zraněno
bylo dalších 40 horníků. U příležitosti této smutné události
se každoročně uskuteční v Litvínově u pomníku katastrofy
pietní akt. „Ústecký kraj nezapomíná na ty, co položili životy pro
všechny, kteří měli a mají světlo
a teplo,“ řekl při krátkém vzpomínkovém projevu hejtman
Oldřich Bubeníček. Stejně jako
jeho předřečník konstatoval, že
katastrofa na Dole Pluto II se
dotkla celé hornické obce a rodin havířů.
(pur)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Vernisáž pojali kamarádi
a známí Jany Antonínové jako
příležitost popřát jí ke kulatinám.
Na akci se tak sešli bývalé modelky, hudebníci, umělci, členky
spolku WomenNet, kde Jana Antonínová v současné době také
působí. Společně zavzpomínali
na doby, kdy Jana s modelingem
v Litvínově začínala a na jejích
módních přehlídkách chodily
takové osobnosti světového modelingu, jako je například Eva
Herzigová, ale i další litvínovské
krásky. Celou akci moderoval
a písněmi proložil Vladimír
Hron, který také s Janou Antonínovou kdysi začínal. „Jsem ráda,
že jste si všichni našli čas a přišli
si užít společný podvečer,“ uvedla
Jana vernisáž a poděkovala oběma umělcům, kteří své obrazy do
Litvínova přivezli zejména kvůli
ní. Klára Modrá, kromě toho že
maluje, zpívá, skládá a píše texty,
je také dcerou Jany Antonínové.
Její počin tak byl dárkem mamince k narozeninám. Druhý

výtvarník se jako přítel rodiny
k vernisáži přidal. V Litvínově
nebyl Miloš Vacík poprvé. Tentokrát vystavuje své obrazy, na
Plese sportovců ale předvedl,

co umí s bubny jako člen TAM-TAM ORCHESTRA, hudebního tělesa sestaveného pouze
z bicích nástrojů. Obrazy obou
umělců jsou prodejné.
(pur)

 Janě Antonínové přišla popřát i dcera Klára Modrá (uprostřed) a bavič Vláďa Hron.

Závody tahačů přilákaly na
autodrom bezmála 100 tisíc lidí
MOST - Czech Truck Prix 2016 je minulostí. Mostecký autodrom
hostil evropský šampionát okruhových tahačů FIA ETRC o tomto
víkendu už počtyřiadvacáté v řadě. V sobotu a v neděli našlo na nejprestižnější a nejnavštěvovanější závody v každoročním kalendáři
autodromu cestu 98 500 lidí.
„Přiblížili jsme se stotisícové
hranici, zatím jsme ji však nepokořili. Děkujeme fanouškům,
že se v tak hojném počtu přišli
a přijeli podívat. Vytvořili skvělou atmosféru zejména domácím
jezdcům, kteří se jim odvděčili
skvělými výkony,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM
MOST Jana Svobodová.
Dva nedělní závody truckerů
přinesly hodně napínavých a zajímavých momentů. Stejně jako
v prvních dvou kláních v sobotu
dominovali startovnímu poli vedoucí jezdci průběžného pořadí
letošního šampionátu: Němec Jochen Hahn a domácí jezdec týmu
Buggyra Adam Lacko. Vzájemný
souboj nakonec v Mostě vyzněl
nerozhodně. Odstup Lacka od
prozatímního lídra Hahna zůstává třináctibodový.

Smůlu měl v neděli Lackův
týmový kolega Jiří Forman, který ve druhém nedělním závodě s přehledem hlídal vedoucí
pozici před Saschou Lenzem,
v sedmém kole však Formanovu tahači praskl levý přední
kotouč. Nováček šampionátu
tak musel odstoupit. I přesto
si mladík, který letos nahradil
v týmu Buggyry dvojnásobného
evropského šampiona Davida
Vršeckého, víkend na mosteckém autodromu pochvaloval.
„Je tu neskutečná atmosféra.
Nikdy jsem nezažil, abych v autě
slyšel fandící diváky. To mě asi
i nakoplo a jel jsem, co to šlo,“
ocenil Forman fanoušky na tribunách.
Neméně zábavy a adrenalinu
nabídly také vložené závody FIA
ETRC, a to série Clio Cup CE
a KIA Lotos Race. V Mostě ale
samozřejmě nemohl chybět ani
letos obnovený okruhový šampionát Škoda Octavia Cup. Výsledky sobotního ani nedělního
závodu se sice do průběžného
pořadí šampionátu nezapočítá-

vají, jezdci to ale divákům nedali nijak znát a předvedli velmi
atraktivní podívanou.
České fanoušky potěšil zejména Tomáš Pekař, který se
představil jako skvělý pilot jak
cupového Renaultu, tak cupové
Octavie třetí generace. V sobotním i nedělním závodu pohárového Clio Cupu v Mostě s přehledem zvítězil, skvělý úspěch
pak znásobil stříbrnými příčkami i v obou závodech Octavia
Cupu.
Víkend na mosteckém autodromu nabídl divákům kromě sportovního zážitku i šanci

zachránit lidský život. Závody
Czech Truck Prix se totiž staly součástí kampaně Jedu na
dřeň!, nad níž převzal patronát
Autoklub ČR. Každý návštěvník
autodromu ve věku od 18 do 35
let se mohl přihlásit do registru
potenciálních dárců kostní dřeně. „Za sobotu a neděli se podařilo získat 251 nových potenciálních dárců dřeně. Registr se tak
rozrostl na již 1 252 odvážných
z řad fanoušků motorsportu.
Velmi si jejich přístupu vážíme,“
zhodnotil kampaň Jan Čada ze
společnosti Reklamní inženýři,
která je autorem projektu. (nov)

region
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Registr přestupků se spustí za pár dnů
LITVÍNOV – Už od 1. října se spouští centrální registr přestupků, ve
kterém budou zaznamenány vybrané přestupky, který kdo spáchá
na území České republiky. Policisté a strážníci tak budou okamžitě
vědět, s kým mají co do činění. Za opakované přestupky pak mohou
být ukládány větší tresty.
Na změnu zákona o přestupcích se připravuje také Městská
policie Litvínov. „Pro strážníky
to znamená zásadní navýšení nároků na administrativu
a kvalitu projednávání při řešení
přestupků. Změnu ale vítáme.
Strážníci na ulici při projednávání například rušení nočního
klidu, narušování sousedských
vztahů nebo majetkových přestupků, jako jsou například krádeže, budou hned vědět, jestli se

jedná o notorického přestupce.
První přestupek budou strážníci
řešit v blokovém řízení přímo na
ulici. Recidivu ve stejném skutku ale budou strážníci předávat
k řešení správnímu orgánu městského úřadu. A to je samozřejmě
o daleko vyšších pokutách, než
na ulici,“ uvedl velitel Městské
policie Litvínov Zdeněk Urban.
Centrální registr přestupků
znamená také mnohem větší
nároky na úředníky městských

úřadů. „Na spuštění centrálního
registru přestupků se připravujeme už půl roku. Větší nároky
budou kladeny na práci strážníků, ale dotkne se to samozřejmě i úředníků. O jednotlivých
detailech se stále diskutuje. Už
dnes ale mohu potvrdit, že jsme
připraveni. Zejména pro strážníky v terénu bude centrální registr
přestupků a elektronická evidence znamenat obrovskou výhodu. Strážníci budou okamžitě
znát historii přestupce a budou
moci patřičně reagovat,“ doplnil tajemník Městského úřadu
Litvínov Josef Skalický. Podle
Zdeňka Urbana bude centrální
registr přestupků platný napří-

klad v případech, kdy přestupce
krade hned v několika městech. „O přestupcích spáchaných
v Litvínově většinou víme. Na
to registr nepotřebujeme. Jsou
ale případy, kdy člověk krade
v Litvínově, ale strážníci už nevědí, že stejné přestupky páchá
i v Mostě,“ vysvětlil praktické
výhody registru Zdeněk Urban. Po registru přestupků volala města už delší dobu. Díky
centrální evidenci budou tak
správní orgány i městské policie
v každém městě informovány
také o tom, jakou minulost mají
za sebou nově přistěhovalí občané v svém původním bydlišti.
(pur)

Když školní kuchyně voní dobrým jídlem
MEZIBOŘÍ - Do nového školního roku vstupuje mezibořská základní
škola s rekonstruovanou školní kuchyní a jídelnou. Investiční akce
se realizovala během prázdninových měsíců.
„Rekonstrukce se týkala rozvodu vody, kanalizace a vzduchotechniky. To byla nejzásadnější část rekonstrukce.
Intenzitu výparů z vaření nyní
hlídají citlivá čidla, která také
vzduchotechniku regulují. Jedná
se o moderní zařízení kuchyně,

které zaměstnancům významně
zpříjemní práci,“ uvedla k rekonstrukci vedoucí odboru
výstavby, majetku a životního
prostředí Gabriela Soukupová.
Za rekonstrukci kuchyně zaplatilo město ze svého rozpočtu 4 174 tisíc korun. „Není to

poslední investice do základní
školy. Chceme, aby byla budova školy v pořádku a dětem ani
učitelům nic nechybělo,“ řekl při
slavnostním zahájení provozu
zrekonstruované kuchyně starosta města Petr Červenka a zároveň popřál dětem, ať jim jídlo
ze školní kuchyně hodně chutná. „Poděkování patří firmě, která vše stihla přesně do začátku
školního roku i zaměstnancům

kuchyně, kteří dali kuchyni po
stavebnících opět do pořádku,“
doplnil starosta. Ředitel školy Jan Peška poděkoval vedení
města za přízeň a podporu.
„Školní jídelna a kuchyně jsou
důležitou součástí školy. Jsem
rád, že se během prázdnin podařilo akci dokončit a s novým
školním rokem mohou kuchaři
začít v novém,“ doplnil Jan Peška.
(pur)

 Policisté dbali na bezpečnost malých školáků.

Do školy bezpečně
ÚSTECKÝ KRAJ - U základních
škol se 1. září objevily opět hlídky Policie ČR a městské policie.
Asistentky prevence kriminality
v Litvínově se po prázdninovém
režimu také vrátily po dvojicích
ke „svým“ školám. Policie navíc
odstartovala akci „Zebra se za
tebe nerozhlédne“.
Před základními školami by
mělo být bezpečno. Usilují o to
policisté, strážníci i preventisté. Policisté na přechodech pro
chodce zejména u škol vysvětlují dětem pravidla bezpečného
přecházení vozovky a předávají
jim úkolníčky s radami, rozvrhy
hodin a pravítka s telefonními
čísly IZS a reflexní materiály.
O bezpečnost prvňáčků usiluje také Ústecký kraj. Ústecký

kraj se letos připojil do projektu Bezpečně do škol, na 2 550
žáků prvních tříd tak čekaly na
lavicích batůžky s výbavou do
školy a s reflexními prvky. Projekt je zaměřen na bezpečnost
v silničním provozu na začátku
školního roku. V rámci tohoto projektu bude ve spolupráci
s policií a obcemi vytipováno 11
nejfrekventovanějších přechodů
pro chodce napříč celým krajem, na které se dopravní policie
ve spolupráci s Besipem a krajským úřadem zaměří. O projektu debatoval se zástupci Policie
ČR a BESIPu hejtman Oldřich
Bubeníček první školní den, kdy
poprvé do lavic základních škol
usedlo v Ústeckém kraji 9 377
prvňáčků.
(pur)

Úsvit bude místo
billboardů mluvit
s lidmi!

 Z nové kuchyně se line vůně, které neodolají ani starosta města Meziboří Petr Červenka (vlevo) a ředitel školy Jan Peška.

Na sjezdovku můžete v zimě i v létě
MEZIBOŘÍ – Areál sjezdovky v Meziboří bude v letošním roce provozovat město prostřednictvím technických služeb. Nově je otevřena
také restaurace a veřejné záchody u sjezdovky. K zimním aktivitám
přibydou i letní, například pétanque či dětský bazén.
Restauraci dříve provozoval
TJ Baník Meziboří spolu s celým lyžařským areálem. K 31.
červenci letošního roku byl ale
na žádost tělovýchovné jednoty
ukončen nájemní vztah mezi
městem Meziboří a TJ Baník
Meziboří. Na pronájem objektu restaurace vyhlásilo město
výběrové řízení. Lyžařský vlek

a sjezdovku bude dále provozovat město. Spravovat lyžařský
areál budou Technické služby
Meziboří. Ve výběrovém řízení
na provoz restaurace předložila
městu Meziboří nejvýhodnější
nabídku společnost ALLKON.
„Restauraci chceme provozovat
v podobném režimu jako v minulosti TJ Baník Meziboří. Jen

rozšíříme služby, které nabízíme
návštěvníkům. Během zimní
sezóny bude provoz restaurace
i veřejných toalet přizpůsoben
zájmu lidí, otevřeno bude denně
od 14 do 22 hodin. V minulých
sezónách jsme provozovali také
dětský vlek. Ten jsme prodali,
ale dál spolupracujeme s novým
majitelem a plánujeme společně
organizovat dětskou lyžařskou
školu,“ říká k dalšímu provozu
Antonín Hurt, jednatel společnosti. K restauraci přibude hřiště
na pétanque, dětské pískoviště,

trampolína a bazén. „Plánujeme
řadu akcí pro veřejnost, nebráníme se ani pořádání různých oslav.
Chceme, aby se restaurace stala
příjemným místem pro setkávání
Mezibořských,“ doplnil Antonín
Hurt. Byt nad restaurací bude
společnost podle slov svého jednatele dál využívat pro ubytování zaměstnanců společnosti. Do
výběrového řízení se přihlásili
dva uchazeči. ALLKON nabídl
městu centu za metr čtvereční
za rok vyšší než druhý zájemce
o provoz restaurace.
(pur)

Co chystá mezibořská knihovna?
MEZIBOŘÍ – Mezibořské kulturní centrum během prázdnin nezahálelo. V provozu byla knihovna i informačním centrum. Také po zbytek roku bude v kulturním centru „veselo“.
Po celé letní prázdniny se
dveře městské knihovny spojené s informačním centrem
nezavřely. Prázdniny s knížkou
strávila řada dětských čtenářů
a na dovolenou si knihu přišli
vypůjčit i dospělí. Turisté si
do informačního centra přišli
pro razítka, turistické vizitky,
magnetky a prospekty. Během

léta se knihovna také trochu
změnila. „V budově proběhla především výměna starého
lina za nové a přibyla zrcadla
a křesílka se stolečky. Nadále
je k vidění výstava Jaroslavy
Smrčinové, kterou na podzim
vystřídá výstava fotografií D.
Devery a M.Vosmika a paličkované výrobky,“ říká vedoucí

centra Lenka Pecáková. I další
kulturní program bude bohatý.
„Můžeme se těšit na večer s Václavem Postráneckým, na velká
divadelní představení jak pro
dospělé, tak i pro dětské diváky, opět k nám zavítá ilustrátor
Adolf Dudek, adventní čas pak
bude patřit orchestru Nálady
Petra Macka a samozřejmě nebude chybět každoroční výstava
stromečků,“ doplnila vedoucí
centra. Také po prázdninách
bude knihovna spolupracovat

se školou. „Jako každý rok uvítáme v Městské knihovně prvňáčky v rámci Prvního čtení,
a žáky 2. stupně v rámci Čteme
s knihovnou,“ prozradila Lenka
Pecáková. K tomu všemu ještě
v knihovně probíhají počítačové kurzy. Zaměřeny jsou na
základy užívání PC, kancelářský software, základy internetu,
individuální přístup dle potřeb
uchazečů. Kurz bude každé
pondělí od 9 hodin a pro Mezibořské je zdarma.
(pur)

MOSTECKO – Svou volební kampaň zahájilo tento týden volební hnutí Úsvit s Blokem proti
islámu. V následujících volbách
do krajského zastupitelstva
vsadí na kontaktní kampaň.
Lídr kandidátky a starosta David Kádner popisuje, jak
bude kampaň vypadat „Chceme
lidem naslouchat, odpovídat na
jejich dotazy a představit jim
náš program. S kampaní jsme
začali tento týden a postupně
projedeme napříč celým krajem,
opět jsme zvolili formu pojízdných kanceláří. Lidé se tak budou moci postupně seznámit se
všemi našimi kandidáty a bavit
se s nimi o jednotlivých bodech
našeho programu.“
V rámci programu by Úsvit
chtěl prosazovat zejména podporu malých a středních obcí,
podporu regionálních podnikatelů a podporu hornického
průmyslu. Za důležité považuje
také bojovat s politickou mafií,
korupcí a plíživým pronikáním
islamizace do Ústeckého kraje.
„V žádném případě se nechceme
dostat do situace, kdy se budeme muset bát o budoucnost naší

David Kádner
i našich dětí. I proto budeme
dál prosazovat zákon Můj dům,
můj hrad,“ říká lídr a zároveň
poslanec Úsvitu David Kádner.
Záleží nám na tom, aby lidé
přišli k volbám, nebyli lhostejní
a pomohli určit, jakým směrem
se Ústecký kraj vydá v následujících čtyřech letech. Chceme
lidem dokázat, že Úsvit je alternativou, která chce prosazovat
čistou politiku inspirovanou
zejména potřebami a problémy
lidí našeho kraje.
(nov)
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Slogan

Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

Díly Volkswagen Economy.
Economy díly Volkswagen jsou speciálně navrženy pro vozy starší
5 let, aby náklady na údržbu a opravy odpovídaly časové hodnotě
vozů. Jsou vyrobeny dle bezpečnostních a technologických
standardů společnosti Volkswagen AG a stejně jako na
Originální díly Volkswagen® je na ně dvouletá záruka.

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

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

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

RŮZNÉ

■ Prodám ze zrušené hospůdky
v Mostě stoly, židle, sporáky na PB,
lednice, mrazák – zásuvky, spojené stoly s lavicemi – venkovní,
váhu – dohodou. Telefon: 607 277
880 – večer
■ Prodám dřevěnou dětskou
postýlku s matrací, vysokou jídelní
židli (plast) + dřevěnou – rozkládací na stolek se židličkou – dohodou. Telefon: 607 277 880 – večer
■ Prodám rohovou rozkládací
sedací soupravu v Mostě – 1 500
Kč, 2 x velkou palmu – dohodou.
Telefon: 607 277 880 – večer
■ Prodám nástěnné hodiny, velmi dekorativní, na 2 závaží, řezba,
výška 137 cm, odpovídajicí nabídce. Telefon: 737 545 100
■ Koupím staré hračky – mašinky
a vláčky Merkur, stavebnice Merkur, auto na bowden, na klíček,
pásák atd. Telefon: 608 224 183
■ Prodám velmi zachovalé pánské kolo s přehazovačkou, cena
600 Kč, Most, telefon: 605 482 633
■ Prodám elektrickou mikrovlnnou troubu. V dobrém stavu. Cena
dohodou. Telefon: 377 538 291
■ Prodám ruční elektrické nůžky
na plech. Telefon: 723 035 568
BYTY, DOMY

■ Prodám byt 2+1, Litvínov, byt
ve spolupodílovém vlastnictví, výborné místo, nízké náklady, cena
dohodou. Telefon: 722 620 773
■ Prodám zahradu v Mostě v
osadě Zátiší, 400 m2, zahrada v OV,
domek 4x4 m2 v OV, podsklepený a suchý sklep. Voda a WC není
v domě. Cena dohodou. Telefon:
722 111 222

SEZNÁMENÍ

■ Osamělý

59/170, rozvedený
nekuřák v ČID, ale pracující, hledá
paní do 57 let, nekuřačku, která je
také sama, pohoda a porozumění.
MO, TP, CV a okolí. Jen SMS: 792
561 063
■ K občasným schůzkám hledá
osamělá paní, 73 let z Mostu, osamělého pána, nekuřáka. Telefon:
731 389 028
■ 68 let, 175 cm, střední postavy, mladšího vzhledu, hledá ženu
střední postavy. Nekuřačku. Pouze
volat: 736 238 354. Litvínov a okolí
■ Hledám pána 63-70 roků, který
by se rád seznámil se ženou – vdovou. Nekuřáka. ZN: Most a okolí.
Telefon: 733 733 924

AUTO, MOTO

■ Prodám

sadu zimních kol
(plech), 175/65215 – Continental,
nosiče + střešní box na Peugeot
206 – 3dveřový, i jednotlivě. Telefon: 723 035 568

Firma SPEKTRUM
přijme malíře – natěrače
s řidičským průkazem.

Kontakt: 608 112 122
ZAMĚSTNÁNÍ

■ Kdo

nabídne práci – úklid,
různé práce na zahradě, hlídání
se psem, mám vlastního, pouze
Most, i kopání může být, jsem důchodce. Telefon: 732 403 132

VZPOMÍNKA

■ Tu

nejhezčí
vzpomínku na tebe
máme, lásku ti ve
svých srdcích stále
zachováme. Dne
15. 9. 2016 tomu
bude 6 let, co utichlo předobré
srdce naší drahé maminky, babičky a prababičky paní Marie Macháčkové z Mostu. Stále vzpomínají synové Jan a Jiří, dcera Jitka se
svými rodinami.
Nabízím kompletní vedení účetnictví
a zpracování daňových přiznání.
Dlouholeté zkušenosti a praxe.
Telefon: 725 614 834

sport

Martinková se rozloučila s kariérou,
teď bude trénovat mládež
MOST - Letošní první interligový zápas Černých andělů byl zároveň
posledním pro mosteckou házenkářskou ikonu Hanu Martinkovou.
Autorka 738 interligových branek, která s házenou začínala v Mostě v roce 1994, zde strávila 18 sezon. Sobotní zápas proti DHK Zora
Olomouc tak byl jejím posledním nejen v mosteckém dresu, ale i na
vrcholové úrovni.
Před začátkem utkání obdržela Martinková kytici od primátora Mostu Jana Paparegy,
manažera klubu Rudolfa Junga
a od Vladimíra Roučka a Liběn
Novotné ze společnosti Vršanská uhelná.

„Děkuji všem, že na utkání
přišli, bylo to moc fajn. Poslední zápas jsem si užila. Děkuju,“
řekla po skončení duelu s Olomouci Martinková.
Ta sice skončila s kariérou vrcholové sportovkyně, nicméně

u házené zůstane. Bude trénovat
mládež.
Martinková s házenou začínala v Mostě před 22 lety. Svou
první branku vstřelila v litvínovské hale. Za tým dospělých
žen začala v druhé lize. Zažila
postup do WHIL. Dostala se
i do reprezentace. V interlize
soupeřům nastřílela 742 branek. Zahrála si také v zahraničí, kdy oblékala dres Sachsen
Zwickau.
(jak)

Mistři ve hře „na rány“
0-54 zvítězila Martina Mannová
(82 ran), před druhou Natalií
Marinkovovou (83 ran) a třetí
Irenou Kalinovou (92 ran).
V kategorii mužů s HCP 0-54
se misterm klubu stal Ivan Polcar (82 ran), prvním vicemistrem Zdeněk Pobuda (83 ran)
a druhým vicemistrem Ladislav
Kabíček (84 ran).
Soutěžní kolo bylo okořeněné
i záplavou birdie, eaglem Ladislava Kabíčka na jamce č. 16
i nepřekonatelným výsledkem
54 STB Jaroslava Matase a jednorázovým snížením osobního
HCP z 54 na 36.
(red)

HC Verva nastupuje
do nové bitvy
(Dokončení ze strany 1)
Generální manažer Robert
Kysela prohlásil, že spíš než na
loňskou sezónu, by klub rád
v ročníku 2016/2017 navázal na
tu předcházející, tedy tu mistrovskou.
Tým se před zahájením nového ročníku posílil. Angažoval
odchovance Jakuba Černého
a perspektivního Richarda Nejezchlebu. „Po delší době jsme
v Litvínově poprvé také sáhli do
zahraničí. Rozhodovali jsme se
mezi zámořím, nebo Evropou,
nakonec padla volba na norského zadáka Daniela Sorvika. Je
v nejlepších letech a přitom už
vyzrálý hráč a účastník několika
mistrovství světa, tak věříme, že
nám pomůže. Chtěli jsme ho už
do baráže v minulé sezóně, ale
tehdy jej Curych ještě neuvolnil,“
řekl Robert Kysela.
„Co se týče brankářů, záměr
byl sázet na dvojici Janus – Petrásek, pak ale bohužel došlo
k nepříjemné události, kterou je

Petráskovo dlouhodobější onemocnění. Proto jsme na měsíční
zkoušku přivedli dva gólmany,
odchovance Jardu Hübla a Halásze z loňských Košic. Tuto středu
podepsal smlouvu také litvínovský odchovanec Kristian Reichel,“ dodal generální manažer.
K přípravě na sezonu trenér
Radim Rulík řekl, že body se
v ní nerozdávají, proto ji nechce hodnotit podle výsledků.
„Snažili jsme se tým připravit co
nejlépe a jak se nám to povedlo,
to ukáže až sezona,“ konstatoval.
„Představu o sestavě samozřejmě máme, záleží také na
tom, jaký také bude zdravotní
stav týmu. Nemocen je Petrásek,
po zranění ještě netrénuje Frolo a teď měl nějaké potíže Jirka
Doležal, tak uvidíme,“ uzavřel
trenér Rulík.
Litvínov vstoupí do nového ročníku pátečním zápasem
v Olomouci. Doma se poprvé
představí v neděli proti Zlínu.
(jak)

Plavci byli rozděleni do tří
družstev dle věku a výkonnosti. Ubytování bylo zajištěno
v areálu Říční lázně Jizerka
v obci Káraný, vzdálené cca 6
km od Čelákovic. Denně se
přepravovali na dvouhodinový plavecký trénink na kolech
a odpolední program se týkal
především suché přípravy, běhání, plnění disciplín v rámci
soutěže „O nejvšestrannějšího

olympionika“, výletů na kolech
ale díky nádhernému počasí
i koupání v řece Jizeře. Všichni
plavci, včetně benjamínků, kterých bylo letos opravdu hodně,
zvládli soustředění bez problémů, a to jak ve vodě, tak na
suchu. I po zdravotní stránce
proběhlo vše, až na jedno pochroumané koleno a tím pádem
dřívější odjezd ze soustředění,
na výbornou.

Litvínovský
triatlonista
Jakub Langhammer startoval o víkendu v Austrálii při
závodu mistrovství světa.
U protinožců udělal parádní
výsledek, když ve své kategorii 18 – 24 let skončil na
parádním sedmém místě.
Cílovou pásku protnul v čase
4:18:34 hodin.

Na první hokej do
Litvínova v neděli

Souš brala tři body,
Most jenom jeden

 S Hanou Martinkovou se přišli rozloučit i generální ředitel Vršanské uhelné a Severní energetické Vladimír
Rouček s vedoucí regionální komunikace skupiny Czech Coal Liběnou Novotnou, kteří navrch přidali i šek.

V úvodním zápasu Černí
andělé přehráli Olomouc
MOST – Házenkářky DHK Baník Most vykročily do nového ročníku
WHIL správnou nohou. Černí andělé totiž hned v úvodním utkání
nové sezony porazili házenkářky Olomouce rozdílem třinácti branek. Před začátkem střetnutí převzala kapitánka týmu Lucia Mikulčík šek od generálního ředitele Vršanské uhelné Vladimíra Roučka,
kterým společnost vyjádřila podporu klubu do nové sezony.
Domácí na hřišti dominovali
po celou dobu utkání. V prvním
poločase si vypracovali desetibrankový náskok a bezpečný
odstup si udržovali i ve druhé
půli. Bojovný výkon Olomouce nestačil hráčkám z Hané ani
na zásadnější korekci výsledku.
Nová akvizice týmu Černých
andělů, loni nejužitečnější hráčka interligy, Sára Kovářová se
uvedla v Mostě šestibrankovým
střeleckým výkonem. Ikona
mostecké ženské házené, Hana
Martinková, se v zápase rozloučila s Černými anděly ve velkém
stylu. Olomouci nadělila se dvěma tréninky čtyři branky.
„Odehráli jsme velmi dobrý
první poločas, ve kterém jsme
měli obranu s útokem vyrovnanou. Splnili jsme hodně taktic-

kých věcí. Pak jsme vyšli z rytmu,
prostřídali jsme a rozházeli to.
Druhý poločas jsme vstoupili do
zápasu třemi dvouminutovými
tresty po sobě, ale zvládli jsme

to. Jsem strašně šťastný za tým.
Příprava se ukázala, že byla
dobrá. Jsem také moc rád za
Hanku Martinkovou, že s dvěma
tréninky odehrála takový zápas,
ve kterém dala čtyři branky.
Příprava na Michalovce začíná
zítřejším dnem, až si rozebereme
dnešní zápas. S našimi posilami
jsem spokojený. Sára Kovářová
dokázala, že je na pravé spojce
doma. Můžeme se na ni velmi
spolehnout. Adriana Míšová se
dostávala do zápasu postupně,
potřebovala trochu čas. Ale to
je logické, když jsme hráli proti
Olomouci. U Terezy Eksteinové
to je velká spolehlivost, mohu jí
vytknout jen jeden dvouminutový trest. A Adéla Stříšková byla
disciplinovaná,” konstatoval po
utkání trenér Mostu Peter Dávid.
DHK Baník Most - DHK Zora
Olomouc 32:19 (17:7). Nejvíc
branek: Jeřábková 7, Kovářová
6, Borovská 4. Sedmimetrové
hody: - 4/4. Vyloučení: 3:3. Diváci: 875.
(jak)

Litvínovští plavci se opět soustředili v Čelákovicích
ČELÁKOVICE - Posledních jedenáct srpnových dní patřilo tradičně
v litvínovském plavecké klubu soustředění, které jeho členové již
potřetí absolvovali v Čelákovicích. Soustředit se odjelo 30 plavců
s šestičlenným trenérským obsazením.

Langhammer sedmý
při závodu MS

Na první extraligové utkání nové sezony mohou příznivci HC Verva vyrazit do
Litvínova v neděli 11. září.
Domácí tým bude od 17.30
hodin hostit na ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky
celek Zlína.

 Mistři rány - Martina Mannová a Ivan Polcar.

MOST - Sobota 3. 9. na mosteckém golfovém hřišti rozluštila
poslední letošní mistrovskou
hádanku a určila mistry klubu
ve hře na rány.
Po nesmírně napínavém souboji rozhodovala v obou soutěžních kategoriích jediná rána.
O vyrovnanosti svědčí i skutečnost, že v kategorii mužů i žen byl
k získání mistrovského titulu potřeba stejný výsledek 82 ran a na
druhé místo 83 ran. V mužské kategorii byl dokonce i odstup třetího hráče pouhou jedinou ránu za
druhým místem tzn. 84 ran.
A jak mistrovská soutěž dopadla? V kategorii žen s HCP
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„Oceňujeme, že většina plavců se zapojila i do nepovinné
akce, která spočívala v natočení

krátkého videa o soustředění.
Při závěrečném promítání jsme
se opravdu dobře pobavili. Děti

mají fantazii, smysl pro humor
i pro recesi. Rodiče plavců měli
možnost navštívit, v jeden konkrétní večer, náš areál a zapojit
se do opékání buřtů po náročném
celodenním výletě na kolech,“
řekla k průběhu soustředění
Jana Haselbergerová.
Celkově ti nejstarší najezdili na kolech bezmála 300 km
a naplavali kolem 70 km, mladší
plavci na kolech zvládli 230 km
a ve vodě 40 km. Plavecký klub
Litvínov děkuje za finanční podporu, která významně vylepšila
úroveň soustředění, Ústeckému
kraji.
(jak)

V dalším kole fotbalové
divize naši zástupci bodovali,
i když rozdílně. Zatímco Baník Souš na svém hřišti porazil Úvaly 2:1 v řádné hrací
době a bral body tři, Mostecký fotbalový klub remizoval
1:1 s Českým Brodem a pak
prohrál po penaltovém rozstřelu 1:2, takže bral bod jen
jeden.

Házenářky zamířily
do Michalovců
Už ve středu sehrály házenkářky DHK Baník Most
další interligové utkání, když
vyrazily na palubovku do silných slovenských Michalovců. Doma se opět představí
až 17. září, kdy hostí Prešov.

Hokejistky v sobotu
proti Kladnu
Tým hokejistek HC Litvínov se v sobotu 10. září
střetne s týmem Kladna.
K druhému utkání, (předtím
porazily Roudnici 2:1), nastoupí na spodní ledové ploše v Litvínově od 19 hodin.

Hokejová přípravka
Mostu odstartovala
nábory
V úterý 6. září začaly na
ledě mosteckého zimního
stadionu tréninky pro nejmenší hokejisty. Klub zajišťuje zájemcům zdarma
zapůjčení hokejové výstroje
a kvalitní tréninky na ledě,
pod vedením profesionálních trenérů. Bližší informace podá Lubomír Jandera,
tel. 602 185 461.

Badmintonisté
Baníku zahájili
tréninky
Badmintonový klub Baník
Most zahájil v pondělí 5. září
tréninky. Hráči se na úvod
začali připravovat ve skupinách, které byly nakonec
čtyři. Ke každé tréninkové
jednotce se dostavily vždy
dvě určené skupiny.
(jak)
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Divadelní
vinobraní
podeváté
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Návštěvnost na vinobraní je vždy početná.

Praha 10
Rozšiřuje:

MOST – Každoročně začátkem září otevírá druhou polovinu divadelní sezony v Mostě Divadelní vinobraní. Tentokrát už podeváté.
Letošní Divadelní vinobraní
se konalo také ku příležitosti
700. výročí narození Karla IV.,
i proto se v rámci programu
mohli diváci těšit například
z písní z inscenace Noc na Karlštejně. Pro diváky byl před divadelní budovou opět přichystán
bohatý zábavný program plný
písniček a divadelních kousků.
Ochutnat tu lidé mohli také
burčák či nová divadelní vína,
která se také slavnostně křtila. Ta letošní se jmenují Hoke
a Daisy, podle vítězů ankety
Cena diváka 2015 - Reginy Razovové a Stanislava Oubrama za
inscenaci Řidič paní Daisy. Slavnostního křtu se ujali jednatel
Městského divadla v Mostě Václav Hofmann, Regina Razovová

a mostecký vinař Ivan Váňa,
z jehož produkce vína pocházejí. Zesnulý Stanislav Oubram
ale při křtu také nechyběl. Jeho
fotografie na stojánku tu symbolizovala jeho přítomnost.
„Přeji divadlu vše nejlepší.
Mám radost z her, na které se
můžeme těšit. Divadlo je skvělé,
a proto ať jsou všichni zdraví,
veselí, mají rádi víno a přeji, aby
i divadlo mělo spoustu krásný
her jako dosud,“ pronesl při přípitku vinař Ivan Váňa. Regina
Razovová popřála vínu dobrou
vůni, chuť a skvělý buket a také
hodně příznivců. „Přeji všem,
kteří ho budou pít, aby po něm
měli dobrou náladu a dobrý
pocit. Stejně tak, aby divadlo
mělo inscenace, které by spl-

ňovaly totéž - aby diváci měli
z divadelních představení dobrý
pocit stejně jako po pití tohoto
divadelního vína.“ A slavnostní řeč uzavřel jednatel divadla
Václav Hofmann: „Přál bych
si, aby bylo hodně těch, kterým
bude toto víno chutnat a přijde
si ho k nám do divadla koupit,
protože to zároveň budou i naši
potencionální návštěvníci. Všem
přeji, aby se naše divadlo líbilo, aby víno chutnalo a byli jste
v Mostě šťastní a spokojení, protože ne vždycky je k tomu taková
krásná příležitost.“
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

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

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér

Jan Beneš a Tomáš Alferi předvedli čtyři ruce na jednom klavíru...

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

Divadelní vinobraní je plné písniček a divadelních scének. Na snímku
Nedloubej se v nose.

Slavnostního křtu divadelních vín se ujali (zleva) herec Jiří Kraus, vinař Ivan Váňa, herečka a vítězka letošní
Ceny diváka Regina Razovová a jednatel divadla Václav Hofmann.

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

