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V pátek 14. října (od 14 do 22 hodin
a v sobotu 15. října od 8 do 14 hodin) definitivně rozhodneme, kdo bude Mostecko reprezentovat v Senátu. Rozhodovat se
budeme mezi MUDr. Alenou Dernerovou

a známým hokejistou Jiřím Šlégrem. Alena
Dernerová získala v senátních volbách na
Mostecku 36,66 procent hlasů, Jiří Šlégr
16,42 hlasů. Pravidla říkají, že pokud nemá
ani jeden z kandidátů nadpoloviční větši-

nu všech platných hlasů, proběhne druhé
kolo. Zvítezí kandidát, který získá vyšší počet hlasů. Hlasovací lístky pro druhé kolo
dostanou voliči v den voleb přímo ve volebních místnostech.

+420 476 449 976 | www.autodrom-most.cz

 V druhém kole voleb do Senátu se proti sobě postaví Alena Dernerová a Jiří Šlégr.

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

Městská knihovna Most
zve na besedu s šarmantní a vtipnou dámou, herečkou
a spisovatelkou
IVANKOU DEVÁTOU
Pondělí 17. 10. 2016 v 18 hodin
Těšit se můžete na smršť historek, postřehů,
vzpomínek a příběhů z hereckého, spisovatelského
i osobního života, okořeněnou jedinečným stylem
humoru. Vstupné 130 Kč.
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chci vám říct, že rozumím vaší případné frustraci i naštvání z politiky a politiků. Když si ve vzácných volných chvílích
lehnu na gauč a sleduji televizní zprávy,
mám pocit, že je v naší zemi špatně snad
úplně všechno. To se pak člověku z toho
gauče ani nechce vstávat a nejraději by se
na všechno vykašlal. Ale několik minut po
závěrečné znělce je mi jasné, že tímto naší
zemi nepomůžeme. Naopak by to byla nahrávka pro ty, kteří ji svým chováním soustavně ničí a pouze se na její úkor osobně
obohacují.
Proto je nutné z toho gauče vstát, vyjít
z ulity domácího pohodlí a za zlepšení poměrů zabojovat. Myslím na všechny lékařky, lékaře, zdravotní sestry i bratry, kteří
nejsou dostatečně ohodnoceni za svou
nesmírně náročnou, odpovědnou a pro
nás všechny tak klíčovou práci a musí
z našeho kraje často odcházet do Německa či jiných zemí a člověk, aby pak např.
na Mostecku chodil do nemocnic i dalších
zdravotních zařízení s překladatelem. Myslím na všechny učitelky a učitele, mající
v rukou naše děti a jejich naprosto skandálně nízké platy a to jsem rád, že alespoň v letošním roce došlo k částečnému
napravení situace. Myslím na všechny
policistky, policisty a také hasičky a ha-

siče, kteří ve službě nasazují své zdraví
a životy na stále nebezpečnějších ulicích
či sídlištích. Myslím na všechny horníky,
na jejich aktuální nejistotu související
s neprolomením limitů a rovněž na jejich
tvrdou dřinu, kdy jsou dlouhodobě jakousi výstavní skříní našeho kraje. Myslím
rovněž na všechny dělníky, řemeslníky,
zemědělce, bez kterých by byl náš region
místem duchů. V neposlední řadě myslím
také na všechny poctivé živnostníky, kteří
v dobách zvyšujících se nejistot jsou věrni
tomuto místu a vytvářením pracovních
příležitostí, svými investicemi i službami
jsou solí tohoto kraje. Myslím na všechny
poctivé lidi Mostecka, budu za vámi vždy
stát a v rámci svých možností pomáhat.
Ne já, ale vy rozhodnete! A to je dobře. Já vám mohu dát své čestné slovo, že
tak jako jsem v hokejovém dresu bojoval
za naši zemi, a když se na led vkradla nespravedlnost, tak se klidně i porval, stejně
tak budu v případě, že mi dáte šanci, bojovat v Senátu za náš region.
Děkuji všem, kteří přijdou k volbám.
Jiří Šlégr

Čas pokory a lásky...
Čas pokory a lásky vyhrazerazený voličům skončil. Začíná
íná
doba námluv a euforických
ch
povolebních jednání. V okaamžiku, kdy tento sloupekk
tvořím, je situace stále
jaksi „na vodě“. V pondělí to sice vypadalo,
že ruka je v rukávě
a kraji bude vládnout
vítězné ANO spolu
s KSČM. Z kuloárů navíc prosáklo, že za výměnu většiny v krajské
radě ve prospěch ANO zůstane hejtmanem Oldřich
Bubeníček. Druhý den bylo ale všechno jinak a ve
středu se kormidlo opět otočilo na jinou světovou
stranu. V tuto chvíli je tedy jisté jenom to, že jisté
není nikdy nic a co platí na začátku, na konci bývá
zcela naopak.
V souvislosti s volbami nemůžu nezmínit předvolební kampaň. Tentokrát se sice politický boj
obešel bez nechutných osobních urážek, nicméně,
to by bylo, aby v našem „Kocourkově“ přece jenom
něco extra nebylo. Předvolební tahanice o platnost
kandidátky do kraje a kandidáta do Senátu nemá
žádné vítěze a je nasnadě, zda se právě tato předvolební motanice nepodepsala na fatálním voličském
nezájmu. Ať už si o zvolených politicích myslíme
cokoliv, v příštích čtyřech letech budou našimi poslanci, ať jsme jim svůj hlas dali, či nikoliv.
Pokud se naši zvolení v nejbližších hodinách
či dnech dohodnou na definitivní koalici, její podobu zveřejníme na „homérovském“ webu www.
homerlive.cz. Nezapomeňte tento týden na druhé
kolo senátních voleb. Pakliže se stále nemůžete rozhodnout, vzpomeňte na citát Lazara Longa: „Jestli
máš pochybnosti, vol proti. Málokdy se tak spleteš!“
Skvělý týden

(VI)

Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Kavárna „Poezie“ v mostecké
knihovně se znovu otevřela
MOST – V mostecké knihovně se po letech znovu otevřela kavárna.
Funguje v prostorách Expozice starého Mostu, tedy tam, kde bývala
i dříve. Otevřeno je zde denně od 10 do 22 hodin.

Pinocchio na prknech
„Rozmáňa“
MOST - Divadlo Rozmanitostí
Most uvede v sobotu 15. října
premiéru legendárního příběhu
o dřevěném panáčkovi, který
je tak trochu neposlušným klukem.
Představení Pinocchio je postaveno na slovním i situačním
humoru, ovšem má i hlubší rozměr. Poukazuje na svět, který je
pro nezkušeného a neznalého
člověka (dítě) plný nástrah, přetvářky a nekalostí, jež je potřeba na cestě ke štěstí překonat.
Postavy, které Pinocchia v jeho
příběhu obklopují, tak zastupují
nejrůznější dobré i zlé vlastnos-

ti, jsou jejich výraznými prototypy.
Inscenaci již od srpna připravuje bulharský režisér Saby
Sabev, jehož tvorba je výrazně zacílena na klasické loutky.
Autorkou výpravy je bulharská
scénografka Pavlina Vasileva.
Klasický pohádkový příběh, původně z pera Carla Collodiho,
zpracoval dramatik Stefan Stojanov. O tom, co nového vzejde
ze spolupráce bulharsko-českého loutkářského týmu se můžete
přesvědčit na premiéře 15. října
od 17 hodin.
(nov)

Kavárna by měla sloužit jako
další ze škály služeb pro návštěvníky knihovny. Není však
určena jen pro ně. Svědčí o tom
i skutečnost, že je otevřena i ve
dnech a v době, kdy je knihovna
již uzavřena. „Kavárna Poezie
zahájila svůj provoz v polovině
září a je zatím ve zkušebním pro-

vozu. Rádi bychom sem přilákali
hlavně návštěvníky knihovny,
aby si mohli u čtení dát dobrou
kávu nebo při nejrůznějších kulturních pořadech víno a podobně. Je zde i možnost malého občerstvení,“ uvedl k nové službě
mostecké knihovny její ředitel
Tomáš Ondrášek.

Kavárna nabízí jejím hostům
příjemné a útulné prostředí. Je
nekuřácká. „Snažíme se esteticky
i programově udržet ducha expozice,“ nastínil ředitel Ondrášek.
Expozice starého Mostu totiž
slouží i jako reprezentativní
prostor pro nejrůznější kulturně společenské akce, zejména
pak pro besedy se známými
osobnostmi. Kavárna je pak
součástí těchto prostor, zároveň
ale i oddělitelná. „Kavárna je

 Nový Cafe bar je otevřen denně od 10 do 22 hodin.

směrem od pódia oddělena a dá
se uzavřít. Jednak aby se oddělila
od programu a také z úsporných
důvodů. Kdyby byly prostory celé
otevřené, tak se kavárna nevytopí. Zvláště pak v zimě by zde nastal s vytápěním velký problém.
Pokud nebude program v expozici, bude kavárna uzavřena
a bude se vytápět jen tato část,“
doplnil Tomáš Ondrášek.
Nejbližším hostem expozice
by měla být 17. října populární
herečka Ivanka Devátá. Už zde
si budou moci návštěvníci vyzkoušet, jak je pohodlné přímo
z kavárny sledovat program. „Je
možné, že bude o tento pořad velký zájem, potom bychom besedu
s herečkou realizovali na kinosále. Kde nakonec bude, se teprve
rozhodneme, termín ale platí,“
zmínil Tomáš Ondrášek a ještě prozradil, že se návštěvníci
knihovny mohou těšit i na další
zajímavé hosty, které knihovna
zve do „horkého“ křesla. „Jednu
známou a mezi lidmi populární
osobnost plánujeme hned na listopad, ale zatím nechci prozrazovat, o koho by mělo jít. Uvidíme,
jestli to klapne,“ dodal ještě ředitel knihovny.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Někteří kritici autodromu souhlasili v minulosti
za peněžitou kompenzaci s jeho rozšířením
MOST - Společnost AUTODROM MOST má k dispozici smlouvy o odškodnění z roku 2005, které usvědčují některé ze současných ostrých kritiků provozu autodromu z toho, že v minulosti souhlasili za
úplatu s rozšířením areálu.

Městem projede kolona
MOST - V pátek 14. října
a v sobotu 15. října chystá Oblastní muzeum Most oslavy
Mezinárodního dne archeologie. V pátek ve 12 hodin projede městem vojenská kolona
(od muzea přes centrum do
areálu děkanského kostela). Od
13 hodin jsou v areálu kostela
připraveny ukázky zbraní a vojenské techniky US Army a ně-

meckých ozbrojených sil s výkladem. V 16.30 hodin začíná
dynamická ukázka ozbrojeného
střetu na západní frontě 19441945. Zajímavá akce se bude
odehrávat i v sobotu v prostorách muzea. Od 10 do 18 hodin
se můžete těšit na living history, výstavy a řadu přednášek.
Vstupné 50 Kč a 25 Kč (snížené), rodinné 100 Kč.
(nov)

TJ Baník Most, z.s.
nabízí

Tito majitelé domů v sousedství autodromu se smluvně
zavázali, že proti společnosti,
která jej provozuje, nebudou
negativně vystupovat. Za to od
bývalého vlastníka areálu dostali peněžitou kompenzaci v řádu
statisíců. Jak se však nyní ukazuje, podmínky smlouvy někteří z nich porušují.
Vedení autodromu přitom
nadále na snížení hladiny hluku, který doprovází závody,
testování a tréninky zejména na
velkém závodním okruhu stejnojmenného areálu, intenzivně
pracuje. „Máme výsledky studie
zpracované odbornou firmou
i s posudkem nezávislého experta
na životní prostředí. Na základě těchto podkladů jsme oslovili
projektanta, aby vypracoval dokumentaci protihlukových opatření ke stavebnímu řízení. O dal-

ším postupu jednáme se zástupci
ústecké krajské hygienické stanice a statutárního města Mostu,“
potvrdil tiskový mluvčí společnosti Jan Foukal.
Opatření budou podle něj
velmi nákladná, odhaduje je
na několik desítek milionů
korun. „Právě i z toho důvodu
není možné provádět protihluková opatření ‚na počkání‘ bez
důkladné odborné analýzy. Vše
je třeba důkladně připravit, aby
minimalizace hluku byla co nejúčinnější a především dlouhodobá. Platí to v případě efektivní
výsadby zeleně, vybudování
zemního valu, protihlukových
stěn, ale i dalších opatření,“ dodal.
Společnost v posledních
třech letech výrazně investuje
do obnovy a modernizace areálu s cílem nabízet divákům

 Generální ředitel autodromu Jiří Volovecký.
i závodním týmům co nejkvalitnější služby. „Uvědomujeme
si, že Mostecko patří z hlediska
zaměstnanosti k nejproblémovějším lokalitám v Čechách.
Snažíme se být proto v regionu
co nejvíce prospěšní. Kromě náboru pracovníků zadáváme také

většinu zakázek místním firmám. A v tomto trendu budeme
pokračovat. I tak přispíváme ke
vzniku nových míst a ke zvýšení kvality života na Mostecku,“
upřesnil generální ředitel autodromu Jiří Volovecký.
(nov)
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MOST – Na novou a exkluzivní zážitkovou expozici v těžní věži,
kterou mělo v plánu vybudovat jako naprostou novinku Podkrušnohorské technické muzeum, lákat zatím nebude. Dotace z evropských peněz totiž nevyšla.
Jedním z chystaných interaktivních zážitků mohla být například simulovaná klec, v níž
horníci fárali do šachty. Díky
speciálním efektům by tato
expozice bezpochyby patřila
mezi nejzajímavější a také nejatraktivnější lákadla v muzeu.
„Bohužel dotaci na tento zajímavý projekt se nám nepodařilo získat. Budeme sice podávat
odvolání, ale nedáváme tomu
příliš naději,“ uvedl skepticky
ředitel
Podkrušnohorského
technického muzea Zbyněk
Jakš. Hornické muzeum žádalo o dotaci společně s několika

partnery včetně zahraničních.
„Výtky se týkaly povolení památkářů a také výše mzdových
nákladů. Naše muzeum mělo
projekt přitom zpracovaný jako
první. Na naší straně bylo vše
v pořádku,“ uvedl dále Zbyněk
Jakš. Teď muzeu nezbývá než
doufat, že exkluzivní projekt
nezůstane jen v představách.
„Věříme, že se dotační tituly objeví na tento typ projektů i v budoucnu. Problém je v tom, že
nyní se z této výzvy dočerpávají
peníze a další už tam nejsou.
Budeme tak muset čekat dva
až tři roky a pak to zkusit zno-

va. Projekt si určitě necháváme
v záloze,“ sdělil ředitel muzea.
Ten ale nehází „flintu do žita“.
Jednou z možností podle něj
je zážitkovou expozici budovat
po částech. „Jednali jsme s ministerstvem kultury a naše muzeum je zaujalo. Máme slíbenou
i návštěvu v nejbližších týdnech
u nás na místě a uvidíme, co
bude možné s pomocí ministerstva udělat a co ne,“ přiblížil
dále ředitel. Podle něj by se tak
mohlo začít s jednotlivými etapami. „Pokud se projekt nepodaří realizovat najednou, můžeme
jej dělat i po částech. Začneme
například se zastřešením a podobně, i když v kuse by to bylo
daleko lepší a pěknější. Muzeum
má ale vždycky nějaké řešení
A a B,“ dodal Zbyněk Jakš.

Návštěvnost ani
letos nezklamala
Hornické muzeum již za dva
týdny zavře své brány. Čeká ho
zimní přestávka. Během ní se prý
budou pilovat plány a vylepšení,
které realizuje hornický skanzen
každoročně. Také každoroční
návštěvnost svědčí o tom, že
muzeum si získalo své příznivce
a stává se stále častěji vyhledávaným cílem. „Letos nás navštívilo
na jedenáct tisíc návštěvníků.
Jsme s návštěvností velmi spokojeni a věřím, že to tak přinejmenším zůstane i nadále,“ dodal ještě
ředitel hornického muzea. Po
zimní přestávce se muzeum znovu otevře 1. března 2017.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

zpravodajství
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Módní přehlídka vynesla dětem
z dětských domovů sto dvacet tisíc
MOST – Již třetí ročník charitativní módní přehlídky Móda a hvězdy,
jejíž výtěžek ve výši sto dvaceti tisíc korun poputuje Dětskému domovu ve Vysoké Peci, Klokánku v Teplicích a Ústí nad Labem a Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové, se konal v mosteckém městském divadle.
Akce se setkala s obrovským
zájmem veřejnosti i populárních osobností a splnila svůj
účel – pomoci dětem z dětských
domovů. V průběhu módní
přehlídky a šou se představila
plejáda osobností v exkluzivním
zastoupení. Mezi hosty se objevili například Inna Puhajková,
Lucie Šlégr, Nikol Švantnerová,
Eva Decastelo, Lenka Taussigová, nejkrásnější muž planety pro
rok 2016 Tomáš Martinka nebo
Jan Vurm. Na mole se představily také děti z Klokánku a dětského domova. Během přehlídky
zazpívali Leona Gyongyosi, Sámer Issa a Míša Mervartová. Celou akci podpořil Ústecký kraj,
město Most, Vršanská uhelná,
Silnice Group, HC Verva Litvínov a poslankyně Hana Aulická
Jírovcová a další.
„Ohlasy byly po letošním ročníku skutečně obrovské. Diváci
i vystupující hosté byli nadšeni.
Mám z toho velkou radost a myslím, že se akce vydařila ještě lépe
než ty předchozí. Svědčí o tom
i fakt, že jsme měli vstupenky vyprodané během jediného týdne,
kdy šly do prodeje,“ zhodnotila

letošní ročník majitelka Svatebního salonu Delta v Mostě
a hlavní organizátorka akce
Petra Vyoralová. Městské divadlo v Mostě navíc skýtá vhodné
a reprezentativní prostory. „O jiných prostorách určitě nepřemýšlíme, protože mostecké divadlo
je nádherné a pět set lidí je tak
akorát. Není mojí ambicí, abych
nějakým způsobem hledala kapacitu lidí na úkor komfortu,
který poskytuje divadlo,“ ujistila
Petra Vyoralová.
Ani při letošním ročníku
nechybělo na módní šou překvapení. Dojata byla především
modelka, zakladatelka nadace
a také moderátorka večera Veronika Kašáková. „Připravili
jsme nahrávku o životě a dětství Veroniky Kašákové a jejího
bratra Karla, kteří oba vyrůstali
v dětském domově a oba jsou
živoucím důkazem, že i když
jsou to děti z dětských domovů,
mohou v životě něčeho dosáhnout. Tuto nahrávku dojemně
namluvila ředitelka domova ve
Vysoké Peci a jejich příběh byl
doprovázen projekcí fotek z jejich dětství v dětském domově,“

Na křižovatkách
se sčítá doprava

 Šeky Nadaci Veroniky Kašákové (vlevo) předali za HC Verva Robert
Kysela a Jiří Šlégr.
uvedla Petra Vyoralová s tím, že
poté došlo na předávání šeků.

 Úchvatná Eva Decastelo.

Zástupci vedení klubu HC Verva Litvínov předali čerstvě založené Nadaci Veroniky Kašákové
šek na dvacet tisíc korun, Jiří
Šlégr pak sólo pro nadaci přidal
ještě další šek v hodnotě deseti
tisíc korun. Šeky v hodnotě čtyřiceti tisíc korun putovaly také
do dětských domovů ve Vysoké
Peci a čtyřicet tisíc korun získal
i Klokánek Teplice a Ústí nad
Labem. Přidali se i další sponzoři. Celkem si mezi sebe rozdělily
děti z dětských domovů spolu
s nadací sto dvacet tisíc korun.
Po ohlasech a úspěchu, s jakými se akce setkala, již dnes přemýšlejí organizátoři nad dalším
ročníkem. „V případě, že nám
naši partneři zachovají přízeň
a budeme mít takovou podporu
lidí okolo nás, budeme velice rádi
a můžeme už začít vymýšlet nápady pro příští ročník,“ dodala
Petra Vyoralová.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
Fotografie Daniel Šeiner

MOST – Velký dopravní průzkum probíhá na Mostecku.
Spočívá jednak ve sčítání dopravy, tak i v dotazníkovém šetření.
Obyvatelé mohou svými názory
přispět k dalšímu řešení a zlepšení dopravních podmínek ve
městě.
V těchto dnech mohli řidiči
zaznamenat skupinky úředníků
a studentů v reflexních vestách
na nejrůznějších mosteckých
silničních tazích. „Největší akce
se konala v uplynulém týdnu.
Během dne se na všech výpadovkách a vjezdech do města
pohybovalo téměř na tři desítky
sčítačů. V úsecích byla omezena
rychlost a na bezpečnost dohlíželi strážníci městské policie,“
informovala tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková a dodala, že ještě v následujících dnech se po
Mostě budou pohybovat osoby
v reflexních vestách. „Bude se
jednat ještě o předem vybrané
okružní či světelné křižovatky,“
upřesnila mluvčí.
Lidé se zároveň mohou
v těchto dnech také přidat a přispět svými názory do sociologického průzkumu. Zejména,
pokud mají pocit, že je trápí stav
dopravy ve městě a chtějí, aby se
místní doprava stala efektivnější, bezpečnější a šetrnější k ži-

votnímu prostředí. „V současné
době probíhá v Mostě i Litvínově
celá řada různých šetření a průzkumů, na jejichž základě bude
vytvořen plán udržitelné městské mobility. Jeho cílem bude jak
zlepšení dopravních podmínek
ve městě, tak efektivnější čerpání
finančních prostředků z evropských fondů na různé projekty
se zaměřením na dopravu,“ po-

Zájemci mohou
vyplnit dotazník na
http://pruzkum.
mobilita-mostlitvinov.cz/
tvrdila Alena Sedláčková. Průzkum probíhá ve vybraných domácnostech. V Mostě se jedná
o sedm set, v Litvínově o tři stovky domácností. V případě zájmu
se mohou přidat i další zájemci,
které komisaři doma nenavštívili. „Dotazníkové šetření bude
probíhat do listopadu. Data se
sbírají jednak v domácnostech,
nebo vyplněním online dotazníku. Připraveny jsou i dotazovací
rozhovory po telefonu,“ doplnila
mluvčí Sedláčková.
(sol)

17. 9. 2016 - 31. 1. 2017
Chcete trasu na Resslu?
Přiložte ruku k dílu
MOST – Mostečné, chcete novou běžeckou trasu na Resslu? Vezměte
hrábě, krumpáče a lopaty a přijďte si ji postavit! Akce „Z“ vypukne
v sobotu 22. října. Sraz je v 9.30 až 10 hodin na Resslu u rybníčku.
K běžeckým trasám na Matyldě či například kolem Benediktu přibude další běžecká trasa
pro obyvatele Mostu. Tentokrát
se jedná o zhruba desetikilometrový okruh na vrchu Ressl.
Vyrůst by měl během října za
pomoci dobrovolníků. S ohledem však na omezené množství
finančních prostředků se město
rozhodlo vyhlásit na realizaci
běžecké trasy dobrovolnickou
akci. „Vyzýváme širokou veřejnost a zejména příznivce běžeckého sportu, aby se k této akci
připojili a pomohli s drobnými
úpravami terénu,“ vyzývá občany ke spolupráci tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková. Organizátoři akce
uvítají, když ti, co vlastní pracovní nářadí, si ho přinesou
s sebou. „Pro ostatní bude zá-

kladní pracovní nářadí pochopitelně ale k dispozici. Pro všechny
bude dále připraveno drobné
občerstvení,“ ujišťuje tisková
mluvčí. Aby město zjistilo, jaký
bude o dobrovolnou akci zájem,
a to nejen ze strany občanů, ale
například i firem, chystá dotazníkovou akci v předstihu.
Dotazník k vyplnění je na
www.vyplnto.cz
Bližší informace poskytne Iva Mazurová (e-mail:
iva.mazurova@mesto-most.cz, telefon 602 384
839) nebo Marie Divišová
(e-mail: marie.divisova@
mesto-most.cz, telefon 734
417 260).

NAKUPUJ A VYHRAJ!

Běh na vrchu, ale
po rovině
Trasa běžeckého okruhu je
navržena na vrchu Ressl po jeho
nejdelší vrstevnici. Měří 10 182
metrů a vede v horní třetině
kopce na výškové úrovni 382
metrů nad mořem. „Unikátní
je, že ač trasa vede zalesněným
kopcem, je navrhovaný běžecký okruh téměř zcela po rovině.
Okruh je dokonce možné rozdělit
na dvě části, v prostoru rozlehlého sedla se stezka setkává sama
se sebou na vzdálenost zhruba
50 metrů a tak je možné si okruh
zkrátit z 10 na 7,5 kilometru,“
uvedla zajímavosti Alena Sedláčková. Novou běžeckou trasu
připravuje město ve spolupráci
s Pavlem Vopravilem, autorem
myšlenky a aktivním členem
přípravného týmu, a za finanční podpory společnosti United
Energy.
(sol)

APPLE MacBook Air

100 x pizza

apple iPhone SE

+ 8 dalších skvělých cen
více informací na www.centralklub.cz

NAKUP V OC CENTRAL MOST V MINIMÁLNÍ HODNOTĚ 200 kČ, NAHRAJ ÚČTENKU
NA WWW.CENTRALKLUB.CZ A JSI VE HŘE O SPOUSTU SKVĚLÝCH CEN!
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Výsledky senátních voleb 7. a 8. října
1. Alena Dernerová – Severočeši.cz – 8 134 hlasů
2. Jiří Šlégr – ČSSD – 3 644 hlasů
3. Jiří Biolek – STAN – 3 465 hlasů
4. Josef Nétek – KSČM – 2 542 hlasů
5. Libuše Hrdinová – ODS – 1 820 hlasů
6. Ota Zaremba – DSSS – 1 339 hlasů
7. Jiří Maria Sieber – Řád národa – 1 241 hlasů

Všem voličům, kteří nám dali
svůj hlas ve volbách, děkujeme.
V následujícím volebním období
uděláme vše pro to, abychom

 K volbám do krajského zastupitelstva a do Senátu přišlo pouze minimum voličů.

důvěru našich voličů nezklamali.

Kdo teď bude vládnout Ústeckému kraji

Děkujeme všem svým voličům, kteří přišli k volbám a svým hlasem přispěli
k vítězství politického hnutí ANO. Důvěru voličů, kteří vyslali jasný signál,
že si přejí změnu, při řízení Ústeckého kraje nezklameme.
Petr Urbánek
Lídr politického hnutí ANO

Přehled mandátů:
 ANO 2011 – 20 křesel
 Komunistická strana Čech
a Moravy – 13 křesel
 Česká strana sociálně demokratická – 10 křesel
 Občanská
demokratická
strana – 7 křesel
 Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
SPD a SPO – 5 křesel

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

nemocnic i ústavů sociální péče
společně s transparentními nákupy. Dále sociálně vyloučené
lokality, zneužívání sociálních
dávek a kvetoucí obchod s chudobou. Mezi jeho další priority
patří dostatek odpovídajících
pracovních příležitostí, rychlejší dokončení dálnic a dalších
dopravních staveb či kvalitní
školství.

KSČM

ČSSD

ODS

SPD a SPO

20

13

10

7

5

Jiří Kulhánek
Jaroslav Kubera
Drahomíra Miklošová
Zdeněk Kutner
Petr Janec
Hynek Hanza
Jiří Pimpara

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

takto ušetřené peníze na zlepšení
životních podmínek občanů našeho kraje. Mým cílem je nastartovat rozvoj našeho regionu tak,
abychom společně zlepšili jeho
vnímání v očích široké veřejnosti a aby na něj mohli být všichni
občané hrdí.“
Hlavními volebními tématy
Petra Urbánka je větší kontrola
veřejných prostředků, efektivnější hospodaření krajských

ANO

ODS

HAVARIJNÍ SLUŽBA

Lídr vítězného hnutí ANO
Petr Urbánek z Litoměřic bezprostředně po vyhlášení výsledků řekl: „Chtěl bych přispět
ke změně politické kultury tak,
aby se politika stala skutečnou
službou veřejnosti namísto prostředku k získávání osobního
prospěchu. Chci nastavit jasná
pravidla, zprůhlednit a zefektivnit nakládání s veřejnými prostředky, zatočit s korupcí a využít

ČSSD
Jaroslav Foldyna
Martin Klika
Zdeněk Matouš
Radek Štejnar
Miroslav Andrt
Pavel Csonka
Zbyněk Svoboda

Vlastimil Mikl
Jaroslav Sykáček
Karel Honz

ANO
Petr Urbánek
Jan Richter
Lubomíra Mejstříková
Milan Rychtařík
Jaroslav Bžoch
Petr Nedvědický
Jiří Anděl
Pavla Tomášová
Marek Hrabáč
Radim Laibl
Marek Kocánek
Josef Hambálek

Leo Dittrich
Vladimír Kossakowski
Tomáš Vávra
Darina Kováčová
Rudolf Klaška
Bohumil Ježek
Miroslav Matějka
Stanislav Horáček

KSČM
Oldřich Bubeníček
Radek Belej
Jaroslav Komínek
Radek Černý
Stanislav Rybák
Pavel Vodseďálek
Jaroslav Horák

Jitka Sachetová
Jaroslav Dubský
Václav Beneš
Radmila Krastenicsová
Ladislav Drlý
Petr Vomáčka

Koalice Svoboda
a přímá demokracie - Tomio Okamura
(SPD) a Strana Práv
Občanů
Petr Šmíd
Tereza Hyťhová
Jiří Fišer
Dominik Hanko
Jaroslav Vodička

Jiří Šlégr: Vracím se do politiky s čistým štítem
Před více než třemi lety jsem
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR při složení poslaneckého mandátu prohlásil, že odcházím ze špinavého prostředí
politiky a vracím se do čistého
prostředí sportu. Tohoto kroku nelituji. Loni se mi na ledě
s hokejovými spoluhráči i celým
realizačním týmem podařilo
splnit nejen můj velký sen, ale
především sen všech generací
hokejového Litvínova, tedy po-

prvé v historii našeho úžasného
klubu a města vyhrát mistrovský
hokejový titul. Po následující
velmi náročné sezóně, kdy jsme
silou vůle a za podpory našich
fantastických fanoušků v hodině
dvanácté zachránili extraligu,
přišla nabídka, abych na politické scéně opět pomohl nejen
Litvínovu, ale celému Mostecku.
Vracím se. Proč? Protože dnes
nepotkávám na ulicích stávkující všech myslitelných profe-

sí, jejichž rozčarování z kroků
pravicové vlády a zoufalství ze
stavu a nespravedlnosti panující
v naší zemi se přelilo do masových protestů. Asociální politika tehdejší pravice dřela lidi
doslova z kůže. Vracím se také
proto, že tu každý týden nehýbe veřejností nějaký vládní korupční skandál, jako tomu bylo
bohužel za vlády premiéra Nečase. Právě jeho aféra pro mne
byla definitivním impulzem,

abych odešel ze sněmovny. Dnes
si vláda vede dobře, resp. lidem
se v naší zemi žije jednoznačně
lépe. Sociálně citlivá politika mi
byla vždy blízká, a proto, když
jsem byl požádán, abych znovu
pomohl našemu regionu, který má velmi bohatou minulost,
ale zároveň komplikovanou
a nelehkou přítomnost, rozhodl
jsem se tuto nabídku přijmout
a udělat pro Mostecko, co bude
v mých silách.
(VI)

zpravodajství
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Sportovcům slouží nové oddělení
MOST – Sportovci v Ústeckém kraji mají své specializované zdravotnické zařízení. V ústecké Masaryčce se totiž nedávno otevřelo nové
oddělení sportovní medicíny.
Oddělení sportovní medicíny poskytuje komplexní zdravotní péči o rekreační i závodní
sportovce všech věkových kategorií různé výkonnosti v regionu Ústeckého kraje. „Široká
problematika sportu vedla Krajskou zdravotní k užší spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem, deklarované memorandem o spolupráci
uzavřeném mezi Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. Purkyně
a Krajskou zdravotní,“ uvedl

tiskový mluvčí Krajské zdravotní Jiří Vondra. V případě
nového oddělení půjde o komplexní sportovní medicínu. To
znamená, že se nebude starat
jen o prevenci, ale také následně o pacienty po sportovních
úrazech. Oddělení je proto připraveno spolupracovat se všemi odbornými pracovišti jako
je chirurgie, ortopedie a další.
„I když prevenci, kterou zde budou lékařští specialisté poskytovat, zdravotní pojišťovny nehra-

dí, je potřeba, aby každý malý
žáček prošel vstupní prohlídkou.
Oddělení bude vybavené tak,
aby jeho pracovníci v budoucnu mohli i vyjíždět za sportovci
do oddílů,“ vyzdvihl možnosti
nově vzniklého oddělení předseda představenstva Krajské
zdravotní Jiří Novák.
Nové oddělení je situováno do pavilonu T Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem.
Provoz bude probíhat ve dvou
základních oblastech. První
z nich je prevence. Cílem preventivního vyšetření je stanovit
individuální limity jednotlivce
vzhledem k sportovní aktivitě.

Ve spolupráci s Univerzitou J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem bude
možné provést úzce specializované sportovně specifické testy
pohybových schopností a dovedností jednotlivců i sportovních týmů.
Druhou oblastí je pohybový
aparát. Pacientům je k dispozici ortopedicko-traumatologická
ambulance, včetně ultrazvukového přístroje k diagnostice poranění měkkých tkání. „Ambulance je specializována na léčbu
kloubních poruch, které limitují
sportovce ve sportovní aktivitě,“
vysvětlil lékař Pavel Neckař.
(sol)

Největší machři jsou truhláři z Hamru
LITVÍNOVSKO – Na hamerské střední odborné škole mají opravdové machry. Své řemeslo tu ovládají truhláři nejlépe z celé republiky. Svědčí o tom i první místo v prestižní celorepublikové soutěži
Machři roku 2016.
V kategorii Truhlář si odnesli
zlaté medaile žáci školy Milan
Kotulič a Petr Fišer. Ti ve velké
konkurenci čtyřiadvaceti škol
z Čech i Moravy přesvědčili
odbornou porotu o svých dovednostech a zručnosti. Vítězové z hamerské školy pracovali
v soutěži na výrobě nábytkové
zásuvky na ozuby. „Měli jsme
za úkol během časového limitu
tří hodin a na základě výkresu
zhotovit konečný výrobek,“ popisuje jeden z dvojice vítězů Milan
Kotulič. Žáci po celou dobu pracovali zcela samostatně. Pomoc

ze strany pedagogů byla zcela
vyloučená. „Kluci se s úkolem
poprali výborně. Porota v prvé
řadě ocenila pečlivé dodržení
rozměrů zásuvky, ale také čistotu
provedení a přesnost spojů,“ komentoval práci svých svěřenců
učitel odborného výcviku Miroslav Findeis.
Hamerská střední odborná
škola se pravidelně umisťuje na
předních příčkách nejrůznějších soutěží. Ocenění získávají
nejen zástupci oboru truhlář
a umělecký truhlář, ale také propagační grafici, kadeřníci, krejčí

 V kategorii Truhlář si odnesli zlaté medaile žáci školy Milan Kotulič a Petr Fišer.

nebo aranžéři. „Toto umístění
je pro nás velmi cenné a máme
z něj opravdu radost. Je to úspěch
nejen žáků, ale také učitelů a učitelů odborného výcviku, kteří je
dlouhodobě a výborně připravují,“ říká ředitelka školy Jitka
Francírková.
Cílem soutěže Machři roku,
která má svou tradici od roku
2008, je popularizovat, zviditelnit a zlepšit renomé českého
odborného školství. Žáci mají
možnost poměřit své schopnosti a společně s pedagogy si během setkání vyměnit zkušenosti
a nasbírat potřebné kontakty.
Zároveň mohou širokou veřejnost přesvědčit o vysoké úrovni
jednotlivých řemesel.
(sol)

Pomozte lidem v tísni
MEZIBOŘÍ – V Meziboří se připravuje charitativní sbírka oblečení
a dalších věcí z domácnosti pro lidi v sociální tísni. Město sbírku pořádá pro Diakonii Broumov opakovaně každý rok. Většinou se do ní
zapojí i lidé z jiných měst, z Litvínova, Oseka, ale i z Mostu.
Sbírku pořádá Komise sociální a zdravotní města Meziboří
v Kulturním zařízení města Meziboří v pondělí 17. 10. a úterý

18. 10. od 10 do 12 hodin a od
14 do 17 hodin a ve středu 19.
10. od 10 do 12 hodin. Nosit
můžete letní a zimní oblečení,

lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky minimálně 1m2, nádobí bílé i černé,
skleničky, vatované a péřové
přikrývky, polštáře a deky. Dále
je vítána obuv, hračky, menší
spotřebiče, knihy a časopisy.
Zbytečně byste nosili televizory, ledničky, počítač, matrace,

koberce, nábytek, znečištěný
a vlhký textil. Sbírka je určena
pro občanské sdružení Diakonie Broumov, sociální družstvo,
které poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti,
materiální pomoc potřebným,
azylové ubytování i pracovní
příležitosti.
(pur)

Moje tvoje děti
Romanu měl rád už ve
škole. Atraktivní dívka, která
neměla o kluky nouzi, si ho
ale nikdy nijak významně
nevšímala. Pak ji na nějaký
čas spustil z očí. Vystudoval,
našel si dobrou práci, koupil si byt. Vystřídal několik
vztahů, nikdy ale
nebyl vážně zamilovaný. Někde
v sobě měl stále
obraz Romany,
holky ze školy,
pro kterou býval
vzduch. Pak Romanu po letech
potkal. Už to nebyla ta vyzývavá
pyšná dívka, ale
mladá žena s kočárkem. Usmívala
se na něj, zdravila ho jako starého přítele.
Šel chvíli s ní, mluvili, smáli
se. Najednou to byla zase ta
holka ze školy, jen o hodně
milejší než dřív. Domluvili
se a sešli se i další den. Pak
znovu. Sedávali spolu u kávy
na terase restaurace, procházeli se s kočárkem podél
řeky. Vyprávěla mu o svém
životě. O partnerovi, který
si ji nevzal, bil ji, když byla
těhotná a nakonec od něj
musela utéct. Teď se s ním
soudí o otcovství i o výživné
pro jejich dítě. Když se spolu
poprvé milovali, celý Romaně propadl. Byla pro něj jedinou na světě. Uvědomil si, že
nikdy nemiloval nikoho jako
ji. Všechny jeho předchozí
vztahy byly jen stíny proti
tomu, co prožíval nyní. Naplnil se mu chlapecký sen. Romanu i s dítětem přestěhoval
z jejího malého podnájmu
k sobě domů. Byl šťastný jako
nikdy. V práci mohl vypustit
duši, jen aby vydělal dost peněz pro svou rodinu. Chtěl si
Romanu vzít a její dítě prohlásit za své. Nechtěl, aby se
Romana prosila o něco chlapa, který ji bil. Romana celá
zářila. Vzali se a do rodného
listu Romanina syna přibylo
jeho jméno. Jeho život byl
náhle prosluněný, plný lásky
a pohody. Romana zůstávala
doma s dítětem, on se vracel
večer unavený z práce k milující ženě. Když Romana
otěhotněla, byl v sedmém
nebi. Měl všechno, co si od
života přál. Narodila se jim
holčička, malá Romanka.
Myslel si, že jejich pohodu
nemůže nic pokazit. Že se
Romana chová jinak, si všiml, až když ho na změnu
upozornili kamarádi. Byl
tolik zaujatý dětmi, že si neuvědomil, jak je Romana najednou chladná. Stále častěji
odcházela večer pryč, nechávala mu děti a vracela se až
ráno. Říkala, že je s kamarádkou. Věřil jí to, protože věřit
chtěl. Situace se ale zhoršovala. Romana se s ním nechtěla
milovat, byla úsečná, vyhýbala se mu. Nakonec mu řekla, že se chce nechat rozvést.
Už ho nemá ráda a chce žít
s někým jiným. Nemohl se
z toho vzpamatovat. Myslel
si, že s Romanou mají vztah
na celý život. Najednou bylo
všechno jinak. Rozvod byl
rychlý. V ničem jí nebránil.
Dohodli se na výživném i na
tom, jak se bude starat o děti.
Nechal jí byt a odstěhoval se
do podnájmu. Chtěl, aby Romaně a dětem nic nechybělo.
Věřil, že k němu Romana stále něco cítí. Chtěl se dál starat
o rodinu, i když už měla Ro-

5
SOUDNIČKA
mana jiného muže. Když si
jednou přišel pro děti, otevřel
mu dveře cizí muž. Poznal ho
podle fotek. Kdysi mu ho
Romana i ukazovala. Byl to
ten chlap, se kterým Romana už jednou žila, otec jejího
prvního dítěte.
Ten člověk, který
nechtěl uznat otcovství a Romanu
bil. Nemohl tomu
uvěřit. Měl v živé
paměti vše, co mu
o něm Romana
vyprávěla.
Měl
strach o ní i o děti.
Ještě ten den se
s Romanou sešel.
Chtěl, aby se ten
chlap nepřibližoval k dětem.
Romana se mu vysmála. Už
je to dávno všechno jinak.
Její milenec se změnil. Má
ji rád a je z něj skvělý chlap.
Nenechá si od něj mluvit do
života. Bude žít, s kým bude
chtít. Dokonce prý uvažují
o svatbě. Rozhodl se bojovat. O své děti, o Romanu.
To nemohl dopustit. Chtěl
děti do své péče, poukazoval
na násilníka v rodině. To už
bylo na Romanu moc. Řekla
mu, že děti nejsou jeho. Obě
děti, i malou Romanku, má
se svým současným partnerem. Spala s ním po celou tu
dobu, kdy byla vdaná. O otcovství nemůže být pochyb.
Nechá udělat testy DNA, které to potvrdí. On nebude mít
nárok děti ani vidět. Prostě
jim zmizí ze života. S tím se
nemohl vyrovnat. Jeho děti
by měly zůstat s tím násilnickým chlapem. To bylo
nemožné. Musí něco udělat.
Jestli má Romana pravdu,
tak mu žádný soud nepomůže. Musí si pomoci sám. Šel
za tím chlapem a nabídl mu
peníze. Klidně se zadluží na
celý život, jen aby ochránil
své děti. Když se s Romanou
rozejde, zaplatí mu. Chlap se
mu ale jen vysmál. Bude mít
Romanu i děti, a nikdo s tím
nic neudělá. Jsou to jeho děti.
Dalších několik týdnů žil jako
v pekle. Romana ho odmítala pustit k dětem, zvlášť po
tom, co provedl. Už se s ním
nechtěla ani bavit. Aby mohl
vidět děti alespoň na chvilku, čekával před domem, až
půjde Romana s dětmi ven.
Když jednou vyšla, všiml si
na jejím obličeji podlitin.
S hrůzou si uvědomil, že už
je to opět stejné. Ten chlap ji
bije a určitě bude bít i děti.
Nemohl nic dělat. Nemohl
svou rodinu nijak ochránit.
Jediné, co může udělat, je
odstranit toho chlapa Romaně ze života. Rozhodl se,
že to musí udělat. Sledoval
Romanu dost dlouho na to,
aby věděl, kdy se její partner
vrací domů. Počkal si na něj,
když se vracel večer z hospody, kam chodil pravidelně
hrát šipky. Muž ho ve tmě
minul, aniž by si všiml postavy schované za stromem. Vystoupil ze stínu ve chvíli, kdy
Romanin partner odemykal
vchodové dveře. Bodl ho do
ledvin a pak ještě několikrát.
Nechal muže ležet s nožem
v poslední ráně. Šel domů.
Druhý den nešel do práce.
Čekal. Kriminalisté si pro
něj přijeli hned dopoledne.
Nezapíral, nevysvětloval. Byl
spokojený. Ten chlap už jeho
děti ani Romanu ohrožovat
nebude...
(pur)
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Technické služby slaví dvacítku
a otevřou brány pro veřejnost
MOST – Technické služby města Mostu slaví kulaté výročí. Ve městě
fungují už na dvacet let a při té příležitosti pořádají pro veřejnost
příští víkend, 21. a 22. října, Den otevřených dveří. Lidé se mohou
těšit na spoustu zajímavostí.
Den otevřených dveří Technické služby Most ještě nepořádaly. „V minulosti jsme pořádali
jen prohlídky jednotlivých provozoven, většinou pro školy nebo
školky. Důvodem Dne otevřených
dveří v celé společnosti je výročí –
slavíme dvacet let od založení akciové společnosti. Chceme široké
veřejnosti představit Technické
služby v celé šíři činností,“ uvedl
Pavel Jelínek pověřený řízením
společnosti Technické služby
Most.
Prohlídky pro veřejnost jsou
připravené na pátek 21. října
v době od 15 – 18 hodin a v sobotu od 9 do 14 hodin. Zájemci
se mohou těšit na vozový park

a technické zázemí v hlavním
areálu technických služeb v ulici Dělnická. Nejen ale to. Prozkoumat mohou místa, kam se
jen tak běžný občan nedostane,
jako je strojovna Aquadromu
a zimního stadionu. Otevřen
bude i sběrný dvůr, kde se občané blíže seznámí s problematikou třídění odpadu.
„Kromě možnosti zblízka si
prohlédnout komunální techniku ukážeme i zázemí pro výkon
služeb, například sklad soli. Velmi zajímavá je technologická
část Aquadromu, kde provedeme
malé skupiny zájemců s odborným výkladem zaměstnanců.
Stejně tak i na zimním stadio-

nu,“ láká na zajímavosti pověřený ředitel.
Technické služby vznikly už
v roce 1958 ve starém Mostě. Po
postupných přeměnách a rozšiřování činností komunálních
služeb se v roce 1996 transformovaly do akciové společnosti.
V současné době zaměstnávají
okolo 300 zaměstnanců. „Komunální služby jsou zaměřeny
především na občana. Jsme prostředníkem mezi městem a obyvateli města v širokém rozsahu
městských služeb. Údržbu města
provádíme samostatně podle
vlastních zjištění potřeby údržby, ale stejně tak reagujeme i na
podněty občanů. Lidé nám píší
buď na maily nebo vcelku aktivně využívají bezplatnou Zelenou
linku,“ doplnil k rozsahu služeb
Pavel Jelínek.
(sol)

Unipetrol RPA investuje do rozšíření
výroby a hledá posily na pozici:
OPERÁTOR V ZÁCVIKU
PRO CHEMICKÝ PROVOZ
Požadujeme:
•
Min. SOU - chemické, elektrotechnické, zaměřené
na životní prostředí, strojní a další technické obory
•
Základní znalosti MS Word, MS Excel
•
Odpovědný přístup
•
Rozhodnost, samostatnost
•
Schopnost práce ve výškách
•
Není nutná praxe z výroby
Náplň práce:
•
Obsluha určeného provozního zařízení
•
Kontrola výrobního a strojního zařízení
•
Spolupráce s navazujícími provozy a údržbou
Nabízíme:
•
Zázemí stabilní společnosti
•
Hlavní pracovní poměr
•
Zaškolení v Tréninkovém centru
•
Odpovídající mzdu včetně odměn a možnost
profesního růstu
•
Poukázky Flexi Pass v hodnotě 4 000 Kč/rok
•
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění
•
Dovolenou nad rámec zákoníku práce
•
Dotované stravování
•
Práci ve směnném provozu – po zaškolení
Místo výkonu práce: Litvínov - Záluží

Ústecký kraj má hned
po Praze největší
problémy s drogami
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj se dlouhodobě drží na druhém místě hned po hlavním městě v drogové promořenosti. Není to nijak
lichotivá příčka. Nejde totiž jen o problém samotných drogově
závislých, ale o problém bezpečnosti v celém kraji. Podle ředitele
organizace Most k naději Lubomíra Šlapky je sice v Ústeckém kraji
finančních prostředků na protidrogovou politiku směšně málo, ale
situace se pomalu zlepšuje. Lubomíra Šlapky jsme se také zeptali,
jak je to s drogami kolem nás a jak moc se nás týkají...
Jak souvisí problém drogové
promořenosti s bezpečností
v kraji?
Co naplat, drogy s sebou přináší kriminalitu, často i velmi
závažnou trestnou činnost. Zároveň má užívání drog vliv na
zdravotní stav populace. Při sdílení injekčních stříkaček mezi
toxikomany dochází k přenosu
různých nemocí, mezi nejzávažnější patří žloutenka typu
C a nebo nákaza virem HIV.
Předchozí čtyři roky krajské
protidrogové prevence posilují
a řeší jak ono sociální hledisko
zneužívání drog a prevenci, tak
i bezpečnostní hledisko, které
má dopad na každého z nás,
protože jak za drobnými krádežemi, ale i násilnými trestnými
činy v našem regionu, je často
právě drogová závislost či drogová kriminalita.
Jaké jsou nové moderní postupy v protidrogové prevenci,
které byste rád aplikoval na
Mostecku?
Ústecký kraj je zasíťován
nejen protidrogovými centry,
prakticky v každém okresním
městě je K-centrum, ale jsou
tu i služby následné péče, doléčováky a další pomocné služby,
které ani zdaleka nepomáhají
pouze toxikomanům, ale i jejich
blízkým. Ať se to komu líbí či
nikoli, toxikoman je něčí dítě.
Má rodiče, bratry, sestry, tety,
dědečka s babičkou a právě nejbližší rodina trpí nejvíce, když
jeden z členů je drogově závislý.
Drogy jsou stále dostupné na
trhu a trh je přesycen různými
psychoaktivními látkami. To
způsobuje, že jednu dávku pervitinu lze tady na severu koupit
i pod 200 Kč. Jedním z účinných
přístupů k minimalizaci šíření
drog je primární a sekundární
prevence.
Co taková prevence obnáší?
Především osvětovou práci
s dětmi, nejlépe od páté třídy.
Rodiče však nemohou a nesmí
spoléhat na to, že výchovnou

Termín nástupu: leden 2017
Zájemci mohou zasílat svůj strukturovaný životopis na e-mail:
ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz, a to nejpozději do 25. 11. 2016.

a preventivní funkci za ně převezme jenom škola. To je přesně
ta chyba, kterou mnozí dělají.
Myslí si, že výchovné a sociální
vztahy dítěte vyřeší škola, to je
omyl, který vede v krajním pří-

Luboš Šlapka
padě až k diagnóze závislosti.
Aby se mohla zavádět modernizace protidrogové prevence,
je zapotřebí posílit a stabilizovat
její financování.
Lze působit na mladé lidi
prostřednictvím
sociálních
sítí?
Určitě ano. Je to další účinná
metoda prevence. Tato činnost
však stojí peníze, a navíc by se
jen těžko podporovala z jednoho zdroje. My jsme zavedli
anonymní schránku na našich
webových stránkách www.
mostknadeji.eu, tam může
každý, kdo má problém, tedy
nejen s drogami, dětmi, nemocemi, napsat svůj dotaz, žádost,
poznatek, prosbu či svůj příběh
a my mu ve stanovené lhůtě
nejen odborně poradíme, ale
jsme schopni jej nasměrovat
na další sociální služby a odborníky.
Na co zejména by si měli
dávat rodiče pozor, v kolika

letech dítěte si začít všímat varovných signálů?
Rodiče by měli vytvořit s dítětem vztah vzájemné důvěry. Sledujeme trendy, že i ve vysokoškolsky vzdělaných rodinách je
u dětí toxikomanie jako důsledek nezájmu či neochoty rodičů
zabývat se běžnými problémy
svého potomka. Co pak nastane, je ustálený a stále smutný
model – dítě si najde kamarády.
V partě se najde obvykle někdo,
kdo přinese drogu a začne často velmi tragická a dlouhá „jízda“, která v tom lepším případě
končí nějakým infekčním či virovým onemocněním a v tom
horším i smrtí, nemluvě o ostudě, vězení, dluzích a dalších
jevech, které rodinu i samotného uživatele drog zpravidla
postihují. Rodič by měl znát
nejbližší okruh kamarádů svého
dítěte. Měl by vědět, co dítě dělá
v době, kdy rodič není doma.
Měl by občas sledovat sociální
sítě, aby včas zachytil signály
své ratolesti, například selfie
s hořícím jointem v ústech už
i totálnímu ignorantovi napoví,
že ratolest se vymkla z dosahu.
Jaké jsou další možnosti?
Další cestou k minimalizaci
užívání drog u dítěte je komunikace. Prostě nehledět jen na
vydělávání peněz a na svoje problémy, ale přijmout skutečnost,
že dítě, mladý člověk může mít
také celou řadu vážných i banálních problémů a kdo jiný mu
může pomoci než jeho nejbližší.
Dopustí-li rodič, že jeho dítě jej
nebere ani jako rodiče, ani jako
autoritu dospělého, pak je to
přesně chvíle k rychlé a zásadní intervenci. Děti jsou u nás
ohroženy už mezi 11. a 17. rokem, kdy právě vliv vrstevníků
a starších kamarádů bývá příčinou drogové kariéry. V případě
podezření na drogovou závislost se lze obrátit na K-centrum
v Mostě a v Litvínově Janově
na naše poradenské pracoviště.
Dobře pracují i sociální úřady,
které mohou navést celou rodinu k odborníkům v rámci koordinovaného přístupu. Máme
tady i anonymní Linku duševní
tísně 476 701 444, která nonstop
telefonicky pomůže komukoli
v krizi. Další služby a námi ošetřované lokality v rámci Ústeckého kraje jsou uvedeny na našem
webu.
(pur)

Uchazeče, kteří splňují uvedené požadavky, budeme kontaktovat
s termínem konání výběrového řízení.
Rádi vás přivítáme ve svých řadách!




Dík za vzornou službu
LITVÍNOV - Velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban spolu se
starostkou města Litvínova Kamilou Bláhovou a místostarostou Milanem Šťovíčkem ocenili za dlouholetou službu 15 strážníků a civilních pracovníků Městské policie Litvínov.
Jako poděkování za odpracované roky převzali pamětní
list, stužky a čtyři strážníci za
desetiletou službu zlatý služební odznak. Slavnostní akt
se konal v zámku Valdštejnů.
„Všem, které jsme dnes oceňovali, děkuji za dlouholetou službu
u Městské policie Litvínov. Práce
strážníka není nijak lehká. Musí
být připraveni pomáhat lidem

ve složitých situacích, často bez
ohledu na vlastní bezpečnost.
Zachraňují lidské životy ve chvílích, kdy jde o minuty a u zraněných a nemocných lidí jsou
dříve než záchranáři. Pomáhají
záchranářům při nenadálých
událostech, jsou připraveni být
obyvatelům Litvínova oporou.
Zvlášť bych chtěl vyzdvihnout
práci Antonína Šímy, Karla Vo-

máčky a Štefana Horského, kteří pracují pro Městskou policii
Litvínov už dvacet let. Zvláštní
poděkování patří také Jaroslavu
Chloudovi, který po patnáctileté práci u Městské policie Litvínov odchází do penze,“ uvedl
Zdeněk Urban. V příštím roce
Městská policie Litvínov slaví
pětadvacet let od svého založení. V současné době jsou pouze čtyři zaměstnanci, kteří pro
Litvínov slouží po celou dobu
existence městské policie. Mezi
nimi je i současný velitel Zdeněk Urban.
(pur)
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Z jednání litvínovských zastupitelů
Rušno kolem
školských obvodů
Litvínovští zastupitelé schválili rozdělení školských obvodů
také pro mateřské školy. Proti
byli sociální demokraté. „Nezvednu ruku pro to, aby museli
rodiče z Hamru dávat děti do
školek v Janově,“ vysvětlil odmítavý postoj Martin Klika
(ČSSD). Vedoucí odboru školství a sociálních věcí Veronika
Knoblochová ale vyhlášku před
ostatními zastupiteli obhájila.
„Rodiče budou nadále dávat děti
tam, kam chtějí. Pouze v případě, že nebude ve školce místo, budou mít přednost děti ze školského obvodu,“ vysvětlila Veronika
Knoblochová.

Přestože byla zima mírná, bylo
podle druhého místostarosty
Milana Šťovíčka nutné provádět
častější výjezdy zimní techniky
se zvýšenou spotřebou posypového materiálu. Celkové náklady spojené se zajištěním zimní
údržby činily 3 856 335 Kč. Po
skončení zimního období je zůstatek na položce zimní údržba
komunikací ve výši 643 665 Kč.
Odbor nakládání s majetkem
potřebuje zajistit zimní údržbu
pro měsíce listopad a prosinec
2016, které dle předchozích ob-

dlouhodobé zkušenosti u nás
i ve světě. Veškerou péči při
pronájmu zařízení hradí dodavatel. Zároveň bude garantovat
bezproblémový svit po dobu
nasazení. „Na náměstí budou
osvětleny lípy a vánoční strom.
Světel by ale mělo být více, než
jak byli obyvatelé města v minulých letech zvyklí. Zbývající
osvětelní využijeme na dalších
frekventovaných místech města,“
uvedl vedoucí odboru nakládání s majetkem Petr Řeháček. Na
nákup nového osvětlení mělo

vující historické události z dějin
Československa,“ uvedla Dáša
Wohanková z propagace města.
Součástí financování výstavy je
i smlouva o reklamě s UNIPETROLEM RPA.

Litvínov odkoupí
Pilařský rybník
Zastupitelé se shodli na odkoupení Pilařského rybníka od
manželů Karagavrilidisových za
cenu 400 Kč za metr čtvereční.
Původně majitelé rybníku na-

Diskuze zastupitelů
LITVÍNOV – Na posledním jednání zastupitelů v Litvínově se
diskutovalo o situaci v areálu
Nové Záluží, kde se bortí cyklostezky. Mluvilo se i o tom, jak se
dotkne elektronická evidence
tržeb města a jak vyřeší město
parkování ve Vančurově ulici.
V diskuzi zastupitel Martin Klika
pochválil také Technické služby
Litvínov za údržbu zeleně.

Služby pro seniory
Zastupitelé schválili zprávu
o poskytovaných sociálních
službách Krušnohorskou poliklinikou v uplynulém roce.
Podle této zprávy je zejména
o ubytovací služby velký zájem.
Plně obsazeny jsou všechny tři
penziony pro seniory s celkovou
kapacitou 108 míst. Obsazených
je také 20 lůžek Domova pro
seniory. Podle zprávy nemají
litvínovští senioři zájem o pečovatelskou službu.

Elektronická
evidence tržeb

Nový taneční
parket
Novým tanečním parketem
se může pochlubit Citadela.
„Zbavili jsme se anomálie a konečně máme také taneční parket ve tvaru obdélníku, který je
pro tanec nejvhodnější,“ uvedl
Miroslav Otcovský, jednatel
SPORTaSu, ke kterému Citadela
patří. Původní parket ve tvaru
lichoběžníku nechal Miroslav
Otcovský předělat, když do společenského sálu zateklo a staré
parkety bylo nutné nahradit
novými. Výměnu parket zaplatil
jednatel z pojistky, kterou inkasovalo město a zastupitelé ji jako
mimořádnou dotaci pro SPORTaS schválili.

Zima za víc peněz
Zastupitelé schválili navýšení
rozpočtu na zimní údržbu. Pro
zajištění zimní údržby komunikací byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 4,5 mil. Kč.

 Do diskuze se zapojili Milan Šťovíček a Jan Jelínek.

 Vánoční osvětlení na náměstí Míru si Litvínov vypůjčí.
dobí a zkušeností odhadujeme
ve výši 1 600 000 Kč. Rozpočet
na zimní údržbu proto zastupitelé navýšili o jeden milión
korun.

Vánoční osvětlení
Letošní Vánoce už budou
v Litvínově s novým osvětlením. Zastupitelé schválili peníze
na jeho pronájem. V souvislosti
s kritikou občanů týkající se vánočního osvětlení na náměstí
Míru nechal odbor nakládání
s majetkem zpracovat grafický
návrh včetně cenové nabídky
a kalkulace na pronájem vánočního osvětlení na náměstí Míru
v Litvínově. Návrh byl zpracován od společnosti, která má

město připraveno 29 tisíc korun. Pronájem osvětlení vyjde
Litvínov na 320 tisíc korun.

Historie výroby
hraček v Litvínově
Od února do prosince 2017
bude v zámku Valdštejnů k vidění unikátní výstava mechanických hraček HUSCH v Litvínově. „Na výstavě budou nejen
hračky z plechu, ale i ze dřeva,
poprvé budou vystaveny hračky z období pokračující výroby
v letech 1938-1940. V expozici
nebude chybět ani funkční elektrifikované kolejiště sestavené
z plechových železničních hraček
a dioramata s hračkami předsta-

bízeli městu prodej za více než
dvojnásobnou cenu, což nehodlalo město akceptovat. „Byl to
letitý problém, který nám pomohl vyřešit Martin Klika, za což
mu děkuji,“ uvedl místostarosta
města Milan Šťovíček. Původně měl majitel rybníku v plánu v centru města vybudovat
rybářskou baštu. S městem se
ale nedohodl na oplocení parku u rybníka, a tak svůj záměr
přenesl do sousedního Lomu.
Město v současné době nemá
konkrétní záměr, co s kdysi
vodní plochou - dnes už jen jámou zarostlou nálety - bude dělat. Variantou je i zavezení jámy
a vybudování hřiště uprostřed
parku.
(pur)

Na problémy, které by elektronická evidence tržeb mohla
přinést městu, upozornil zastupitel Martin Klika. „Elektronická
evidence tržeb se týká například
Citadely nebo škol, které prodávají obědy nejen svým žákům
a zaměstnancům. Je na to město
připraveno?“ zajímal se Martin
Klika. Podle místostarostky Eriky Sedláčkové se bude vedení
města spolu s řediteli škol zabývat elektronickou evidencí tržeb
na nejbližší poradě. „Elektronická evidence tržeb přinese velké
finanční náklady navíc,“ přisadil
také místostarosta Milan Šťovíček.

Nové Záluží
O situaci v areálu Nové Záluží se zajímal zastupitel Jiří
Biolek. Vybudování rekreační
plochy vyšlo na bezmála dvě stě
miliónů korun. Hrazeny byly
z projektu na odstranění ekologických škod vzniklých těžební
činností státních hnědouhelných společností před jejich
privatizací. Investorem stavby
bylo ministerstvo financí. První
viditelné trhliny na cyklostez-

kách se objevily už v říjnu 2012.
Postupem času se trhliny objevily i na dalších komunikacích.
„Zjištěné závady jsou dodnes
předmětem reklamačního řízení. Ministerstvo o problému ví
a jako investor má zájem ho řešit
s tím, že vyzve zhotovitele, který stále nepřipouští chybu, aby
závady odstranil. Pokud by ani
tentokrát nereagoval, pravděpodobně hrozí soudní spor. Vzhledem k tomu, že je investiční akce
stále v záruce, má ministerstvo
k dispozici bankovní záruku ve
výši 16 miliónů korun, které by
na opravy mohlo využít, dokud
nedojde ke vzájemné shodě,“
uvedla starostka Litvínova Kamila Bláhová.

Vančurova ulice
Na parkování v ulici Vančurova upozornil zastupitel
Jan Jelínek. „V této ulici parkují
auta tak, že se tam nedá projet.
Hrozí, že neprojedou ani vozidla
záchranné služby,“ uvedl zastupitel. O problému v ulici ale
město už ví. „Přišla petice od lidí
z Vančurovy ulice, která na tento
problém poukazuje,“ uvedla starostka Kamila Bláhová. „V této
ulici je velmi neutěšená situace.
Nedokázali jsme ji vyřešit včas,
naopak jsme rekonstrukcemi
v této oblasti situaci ještě zkomplikovali. Jediné řešení je připravit investiční akci a vyřešit to
stejným způsobem jako v ulici
K Loučkám,“ doplnil místostarosta Milan Šťovíček. V ulici
K Loučkám město při rekonstrukci komunikací snížilo obrubníky u chodníků a zavedlo
podélné stání na chodníku.
(pur)

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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Děti s těžaři vysazovaly stromy
MOSTECKO/ BRAŇANY – Desítky keřů a stromků vysazovaly děti
ze základní školy v Braňanech společně se zástupci Severočeských
dolů. V rámci pilotního projektu firemního dobrovolnictví tak vytvářeli zelený štít, který by měl zachycovat prach a pomohl zlepšit
životní prostředí.
Projekt firemního dobrovolnictví chtějí spustit Severočeské
doly od příštího roku v obcích,
které jsou dotčené těžbou uhlí.
„Naším hlavním posláním je
spojení naší firmy s našimi sousedy, okolními obcemi, jako jsou
Braňany, Mariánské Radčice, ale
i další obce okresu Chomutov,
Teplice a Most. Pomáhat budeme v oblasti sociálních věcí,
zdravotnictví a školství. V rámci
samospráv při úklidu obce, natírání, sekání trávy a obdobných
činnostech, kdy naši zaměstnanci
budou pomáhat v obci zadar-

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

mo,“ uvedl Rudolf Kozák ze Severočeských dolů. Podle vedení
těžařské společnosti je smyslem
akce, aby zaměstnanci získávali
hlubší vztah k místům, kde žijí,
bydlí, kde pomáhají a kde by
mohli pomáhat.
Pilotní projekt odstartovali těžaři právě ve spolupráci
s braňanskou základní školou,
jejíž jsou dlouhodobým partnerem. „Cílem akce je také péče
o prostředí kolem nás. Všichni
bychom měli bojovat za lepší
prostředí, aby se v něm dalo žít.
Je symbolické, že nám k tomu

Se sázením pomáhal dětem
také generální ředitel SD Ivo
Pěgřímek (vlevo) se starostou
obce Petrem Škantou.
dnes pomohou Severočeské doly,
které jsou naším partnerem,“ poznamenal ředitel školy Petr Kratochvíl. Školáci se vrhli s vervou
do práce a vyzkoušeli si roli za-

Dětem z braňanské základní školy
šlo sázení keřů svídy pěkně od ruky.

hradníků. Vzali do rukou rýče,
motyčky, lopaty a pustili se do
sázení. Celkem zasadili na pět
desítek keřů svídy a vysazovaly
se i stromy javoru. Se zahradničením pomohli dětem zaměstnanci společnosti Severočeských dolů v čele s generálním
ředitelem Ivo Pěgřímkem, ale
také zástupci vedení obce. Zeleň
vysazovali v místech, kde už byl
základ položen v předchozích
letech. „V roce 2009 se zde začala
budovat zelená ochranná stěna,
která má zachycovat prach. Použily se tu javory, vistárie a svídy.
Svída dorůstá výšky až čtyř metrů a vytvoří tu krásný živý štít,
který by měl životnímu prostředí
ještě více ulehčit,“ uvedl Václav
Hrádek, technik rekultivací Severočeských dolů a dodal: „Naše
společnost zde těží uhlí od roku
1991. Staráme se o okolní obce
a vesnice a naší snahou je zde
i zlepšit životní prostředí. Proto
se v nich budují zelené stěny jako
protiprachové opatření a dnes
tomu napomohly i děti z Braňan.“
(sol)

Kynologové se sešli na lukostřelnici
LITVÍNOV - Městská policie Litvínov zorganizovala v areálu Lukostřelnice Litvínov tradiční setkání kynologů, kteří už řadu let spolupracují s litvínovskými strážníky.
„Se všemi, kteří přijali naše
pozvání na společný výcvik
služebních psů, spolupracujeme už řadu let při výcviku
a ukázkách služební kynologie
pro veřejnost, vyměňujeme si
zkušenosti a informujeme se

o novinkách v oblasti výcviku
služebních psů. Všem za jejich
ochotu ke spolupráci a kolegiální přístup velmi děkuji,“ uvedl
velitel Městské policie Litvínov
Zdeněk Urban. Pro všechny
zúčastněné připravili litvínov-

ští strážníci jako poděkování
také malý symbolický dárek.
Na akci se sešli krajský radní
pro bezpečnost Martin Klika,
prap. Miroslav Šimek, inspektor Skupiny speciálních kynologických činností Ústí nad Labem, vyhledávání omamných
a psychotropních látek, nprap.
Václav Aschenbrenner, vrchní
inspektor Skupiny základních

kynologických činností Braňany, vyhledávání výbušnin a nástražných výbušných systémů,
zástupci Městské policie Most,
občanského sdružení Lavina,
členové kynologických klubů
Zlatníky, Žatec, Teplice, zástupci Záchranné kynologické
brigády Ústí nad Labem a figuranti Jan Krupař a Ladislav
Břeň.
(pur)

Autodrom získal povolení pro
rallyexhibice na závodním okruhu
MOST - Společnost AUTODROM MOST získala povolení upořádat
volný sportovní podnik The Most RALLY #1. Zvláštní ustanovení pro
tento závod, který se pojede v areálu mosteckého autodromu jako
rallyexhibice v sobotu 29. října 2016, schválila Federace automobilového sportu Autoklubu ČR (FAS AČR).
Diváci uvidí opět napínavé
souboje špičkových tuzemských
rallyových posádek, bonusem je
navíc bezplatný vstup do areálu
autodromu. Soutěž zahrnuje dvě
okruhové rychlostní zkoušky na
tři kola s asfaltovým i šotolinovým povrchem, každou z nich
posádky absolvují dvakrát.
Z hlediska bezpečnosti má
mostecká rally proti tratím
v otevřeném terénu obrovskou
výhodu. Obě trasy rychlostních
zkoušek vedou po dráze a obslužných komunikacích uzavřeného okruhu. „Diváci sledují
závod ve vyhrazených zónách.
Eliminovali jsme tak možný střet
s vozem, který například po smyku vylétne mimo trať,“ vysvětlil
sportovní ředitel autodromu
Michal Marek.
Výhodou uzavřeného okruhu je podle obchodní a marketingové ředitelky společnosti

AUTODROM MOST Jany Svobodové i možnost uspořádat
v sobotu pro diváky celodenní
bohatý doprovodný program.
„Těšit se mohou dospělí, děti
i VIP hosté. Nabídneme řadu
atrakcí včetně dětského dopravního hřiště, motokárové dráhy,
dráhy pro čtyřkolky či zázemí

s občerstvením a nabídkou alkoholických i nealkoholických
nápojů v autokaru BARBUS,“
doplnila.
Bonus pořadatel nabízí členům Automotoklubu Most, kteří závody v rally na autodromu
navštíví. „Zdarma získají zážitkový program na naší offroadové
trati. Platí to i pro každého, kdo
se chce ke členství v automotoklubu přihlásit. Může tak učinit
na místě, vyplní jen připravený
formulář,“ informovala Svobodová.

Nultý ročník závodu The Most
Rally Sprint, který hostil autodrom loni v listopadu, ovládla
posádka Antonín Tlusťák s navigátorem Ivo Vybíralem na Škodě
Fabii R5. Na druhém místě za
nimi zaostali o bezmála 40 vteřin Jiří Navrátil se spolujezdcem
Josefem Králem s vozem Mitsubishi Lancer Evo IX. Bronzovou
příčku s časem o dalších 12,5
vteřiny pomalejším pak obsadili
Pavel Nešetřil s Hynkem Středou
s novějším vozem Mitsubishi
Lancer Evo X.
(nov)

obce regionu

9

14. říjen 2016

V Radčicích „makají“
na nové kanalizaci
MARIÁNSKÉ RADČICE – Vybudování nové centrální kanalizace je
v Mariánských Radčicích prioritou číslo jedna. Akci se téměř po deseti letech průtahů podařilo letos konečně rozjet.
V obci se už několik měsíců
realizuje budování nové centrální
splaškové kanalizace. „S projektem
se začalo už v roce 2008. Nastaly
zde ale průtahy a až teď se podařilo
akci realizovat. Začali jsme v květnu letošního roku,“ konstatoval
starosta obce Jaroslav Sikora.
Do té doby Mariánské Radčice neměly žádnou kanalizaci.
Jen třetina domácností má čističky odpadních vod. Třetina
obyvatel využívá žumpy a třetina vypouští splašky přímo do
Radčického potoka. „Výhody
nové kanalizace budou nesporné, například se tím zhodnotí
majetky lidí. Pokud budou lidé
připojeni na centrální splaškovou kanalizaci, nebudou se o nic
muset starat. Nemluvě o pohod-

lí a komfortu, které bude nová
kanalizace představovat včetně
zlepšení vlivu na životní prostředí,“ vyjmenoval největší pozitiva starosta. Vybudování kanalizace si vyžádá náklady kolem
čtyřiceti dvou milionů korun
bez DPH. S financováním si
obec poradila díky státním dotacím a to ve výši pětadvaceti
milionů korun. Zbývající peníze ale musí obec ještě shánět.
„Žádáme o finanční prostředky
i kraj. Byli bychom rádi, kdyby se
nám odtud podařilo sehnat alespoň pět miliónů korun. Zbývající
část musí uhradit obec ze svého.
Je to velmi náročné, a proto je to
prioritou a jedinou zásadní akcí
tohoto, ale i příštího roku,“ poznamenal dále Jaroslav Sikora.

Podle předpokladů by se mělo
vybudování nové kanalizace
podařit do srpna příštího roku.
„Hotova bude páteřní stoka včetně přípojek na hranici obecních
pozemků. Potom by se už měly
napojovat jednotlivé nemovitosti
na tuto novou kanalizaci,“ podotkl starosta Radčic a ještě dodal: „V rámci naší dobré spolupráce se Severočeskými doly bychom
chtěli požádat o nějaký příspěvek
právě na jednotlivé přípojky k domům. Plánujeme v tomto ohledu
zahájit s těžaři jednání.“

Nová silnice: jen
půlka?
Budování kanalizace představuje ale i zátěž pro místní páteřní komunikaci. Silnici, která
spadá do majetku kraje, měli
místní slíbenou opravit. Plány
na novou silnici ale museli od-

 Pohled na Mariánské Radčice z ptačí perspektivy.
ložit. „Věděli jsme, že se chystá
kanalizace a bude se kopat i do
silnice. Proto se vše odsunulo.
Bohužel ale bude muset obec
celou polovinu silnice v místech
podélných výkopů opravit a zafinancovat sama. Věřím, že ale
zbývající část poté dokončí krajská správa a údržba silnic, tak
jak jsme měli příslib,“ uvedl ještě
Jaroslav Sikora.
(sol)

 Akcí desetiletí je v obci rekonstrukce splaškové kanalizace.

Tři otázky pro starostu Jaroslava Sikoru
Z čeho máte největší radost,
co se v obci za poslední roky
podařilo udělat?
Plánů jsme v posledních
letech měli více. Podařilo se
například odstranit havarijní
stav domu č.1, což je kulturní
památka. Dům je zvenku už
kompletně hotový. Vnitřky se
měly sice už také realizovat
v letošním roce, ale vše pozdržel projekt. Do konce roku
plánujeme výběrové řízení
na zhotovitele a pak budeme
moci pokračovat. Vnitřky se
dají dělat i během zimy, takže
nás nebude už nic brzdit. Největší radost mám ale z toho, že
se podařilo zahájit výstavbu
kanalizace.
Co vás čeká v příštím roce?
Plánem číslo jedna i na příští
rok je dokončit kanalizaci. V té
době by měly začít práce na jednotlivých přípojkách. Musíme

na tyto přípojky z hlavního řadu
do jednotlivých nemovitostí
obstarat souhlasy ze stavebního
úřadu, což zatím nemáme. Takže se vše bude točit kolem přípojek. Následně nás pak čekají
opravy chodníků a všech povrchů, které nebudou v dobrém
stavu, včetně rozkopané páteřní

komunikace. Kanalizace je na
naše finanční možnosti velká
akce, proto brzdí vše okolo, co
jsme měli v plánu.
Nedávno jste mluvil i o projektu nového bydlení pro seniory v okolí zdejšího krásného
prostředí kostela… Budou se

 Starosta má spoustu zajímavých plánů a nápadů.

moci senioři na nové bydlení
těšit?
Je to velmi pěkný projekt.
Počítá s několika byty, společenskou místností a veškerým zázemím pro seniory včetně přístupu. Mělo by se jednat o byty,
takže senioři, kteří by tu bydleli,
by museli být soběstační. Nemělo by se jednat o klasický domov
důchodců. Místo pro tento objekt v okolí místního kostela je
velmi vhodné, protože je tu klid
a krásný výhled. Projekt počítá
až s dvaceti miliony korun a bohužel také s větší obytnou plochou, než udávají dotace. Nám
se ale nechce do projektu zasahovat a předělávat jej na „malé
krcálky“. Takže budeme muset
hledat zdroje financování jinde.
Pokud sem poplují v budoucnu
peníze z vydobytého nerostu,
tak bychom do tohoto projektu šli. Zatím zůstává na papíře.
(sol)

Těžaři vybudují v obci
přírodní nádrž s pláží
MARIÁNSKÉ RADČICE – V obci
se plánuje vybudování nové přírodní nádrže s využitím pro rekreační účely. Obyvatelé Radčic
by tak měli mít i nové „koupaliště“ se zázemím. Akci zafinancují
Severočeské doly.
Z nových projektů a záměrů,
které v příštích letech v obci plánují, je i výstavba protipovodňové
nádrže s možností rekreačního
využití. „Bude to varianta koupaliště a koupání v přírodě pro místní.
Půjde o novou nádrž. Na stavebním úřadě je zažádáno o stavební
povolení a mělo by se postupně začít s realizací. Financování zajistí
Severočeské doly,“ uvedl starosta
Radčic Jaroslav Sikora.
Přírodní nádrž bude mít také
písčitou pláž a kolem by měla
vyrůst také technická budova
a zázemí pro občany. Bude tu
společenská místnost, sociální
zařízení, šatny a další vybavení. Počítá se tu i s parkovištěm,

dětským hřištěm a podobně.
Hotovo by mělo být v roce
2018. Lidem v obci ale chybí
také sportoviště. Místo, kde se
scházejí lidé a stmeluje se kolektiv. Je to další prioritou obce.
„Naše obec má ruku v ruce v plánu vybudovat u přírodní nádrže
i multifunkční sportovní areál.
Ten by měl disponovat umělým
trávníkem na fotbal. Bude tu
hřiště na tenis a další míčové
hry. Náklady na tento areál pak
půjdou za obcí,“ podotkl dále
starosta s tím, že v oblasti, kde
nádrž vznikne, byl už zahájen
archeologický průzkum. „Na
multifunkční areál bychom jako
obec chtěli žádat o dotace z fondů ČEZu. Na tento areál by měla
v budoucnu navázat síť cyklostezek, čímž by se měla obec trochu
otevřít více okolí a to i v návaznosti na novou silnici Most – Mariánské Radčice,“ dodal Jaroslav
Sikora.
(sol)

Archeologické
průzkumy vydávají
historické poklady
MARIÁNSKÉ RADČICE – Několik archeologických průzkumů
probíhá v obci Mariánské Radčice. Během nich se přišlo i na
řadu historicky cenných objevů.
V obci ale s bádáním pod zemí
budou pokračovat.
S postupující těžbou hnědého
uhlí probíhá největší archeologický průzkum na katastru obce
Mariánské Radčice. Jeho investorem jsou Severočeské doly.
„Průzkum se provádí již několik
let. Probíhá na území bývalé vesnice Nezvěstice. Odhaduje se, že
by se zde mělo najít kolem dvou
tisíc hrobů. Objevují se tu i další
nálezy koster a pozůstatků,“ poznamenal k zajímavostem v obci
místní starosta Jaroslav Sikora.
Druhý archeologický průzkum
probíhá rovněž v předpolí dolu
Bílina. „V rámci tohoto průzkumu se zde našly válečné věci,
munice atd. Oba průzkumy tu

provádí skupina archeologů pod
vedením pana Čecha. Jedním
z vedoucích skupiny byl i současný ředitel mosteckého oblastního
muzea Michal Soukup,“ prozradil dále starosta. Další archeologický průzkum provádí obec
sama. Ten začal společně se
zahájením výstavby splaškové
kanalizace. „Mapuje se na trasách výkopových prací,“ doplnil
starosta. Mariánské Radčice ale
čeká ještě jeden z archeologických průzkumů a to v souvislosti s již zmiňovaným projektem výstavby protipovodňové
nádrže s využitím pro rekreaci,
která by měla v obci stát za dva
roky. „Tento průzkum ještě není
zahájený, ale mělo by se s ním
začít v nejbližší době. Provádět se
bude u budoucí nádrže tak, aby
se předešlo ničení nálezů. Hradit
ho budou opět Severočeské doly,“
dodal Jaroslav Sikora.
(sol)

Mariánskou pouť vystřídají Vánoce v kostele
MARIÁNSKÉ RADČICE – Kulturní akce mají v Mariánských Radčicích
svoji tradici. Ročně se jich tu koná několik desítek. Mezi největší patří Fesťáček v Ráči, Mariánská pouť a Vánoce v kostele. Na většinu
z těchto akcí přispívají Severočeské doly.
Jedním ze spolků, který
v obci funguje a organizuje
řadu akcí, je Svaz žen. „V obci
se každoročně koná několik
desítek akcí. Fesťáček v Ráči se
koná v červnu a je to v krásném
prostředí kostela, v zahradě.
Farnost nám vychází vstříc,

půjčují nám prostory, akci ale
pořádá obec. Stejně tak i Mariánská pouť, která se konala teď
na podzim. A ještě nás čekají
Vánoce v kostele, které plánujeme letos na 3. prosince,“ říká
starosta Jaroslav Sikora. Akce
finančně podporují Severo-

české doly. „Bez této podpory
bychom takové akce nemohli
dělat. V posledních letech jsou
vedle Mariánské pouti velmi
oblíbené Vánoce v kostele. Během ní se odehrává i divadelní
představení , kde v mnoha rolích vystupují místní občané. Je
to hojně navštěvovaná událost,“
podotkl dále starosta.
Obec se snaží kulturními akcemi podporovat soužití místních a sousedské vztahy. Velká

řada akcí je určena především
pro děti, ale také pro seniory.
Pořádají se například zájezdy,
Cesta za pohádkou, Pohádkový les, Halloween, Mikuláš
a podobně. „Do konce roku nás
čekají ještě vánoční turnaje ve
stolním tenise, Halloween, mikulášská nadílka či zájezd na lední
revue,“ vyjmenoval z dalších
chystaných akcí starosta Jaroslav Sikora.
(sol)

Archeologický průzkum by měl brzy začít i v okolí budoucí
protipovodňové nádrže, kterou vybudují Severočeské doly.
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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

 Závěrečnou tečkou bylo slavnostní přestřižení pásky.

V hale se lépe dýchá
MEZIBOŘÍ - Slavnostním přestřižením pásky předalo město
Meziboří po další rekonstrukci
sportovní halu mezibořským
sportovcům. Po rekonstrukci
povrchu haly byla tentokrát na
řadě vzduchotechnika. Za kompletní výměnu vzduchotechniky včetně rekonstrukce sauny
zaplatilo město více než dva milióny korun.
Spolu s novým povrchem
z loňského roku se jedná už o investice téměř pět miliónů korun.
„Poděkování patří všem, kdo se
zasadil za zdárný průběh celé

akce. Jsem velmi rád, že se městu
daří udržet toto sportoviště v tak
dobrém stavu. Město podporuje
zejména mládežnický sport a udržovaná sportovní hala, kterou
mohou místní sportovní oddíly
i veřejnost využívat, k tomu patří,“ uvedl starosta Meziboří Petr
Červenka. Letošní rekonstrukcí
vzduchotechniky ale investice
města do sportovní haly nekončí. „V budoucnu ještě počítáme
s rekonstrukcí elektroinstalace,“
doplnila vedoucí odboru výstavby, majetku a životního prostředí
Gabriela Soukupová.
(pur)

■ Hledám spolubydlícího, musí
být pracujicí a mít slušné jednání.
Po osobní schůzce se domluvíme.
Pište, volejte po 19. hodině na 607
109 439
■ Prodám rozkládací rohovou
sedací soupravu – 1 600 Kč, myčku Baumatic, použitou 4 měsíce
- 4 900 Kč. Rodinné důvody – vše
v Mostě. Telefon: 607 277 880 –
večer
■ Prodám dětskou postýlku dřevěnou s matrací 1 000 Kč, jídelní
vysokou plastovou židli dětskou
450 Kč, dřevěnou jídelní židli –
rozloží se na stůl a židličku 350 Kč.
Telefon: 607 277 880 – večer
■ Pro sběratele – prodám staré
sklo a porcelán, žehličky, obrazy
různých autorů, bronzovou plastiku Anežky České od J. V. Myslbeka. Telefon: 604 103 485 – po 19.
hodině
■ Sbírám a koupím starý porcelán a sklo. Nabídněte, rád přijedu.
Telefon: 725 552 967
■ Prodám nové montérky (blůza
+ kalhoty) velikost 53 za 200 Kč, 2x
montérkové blůzy velikost 53 (1
ks/ 80 Kč), pracovní pláštěnku velikost 53 za 100 Kč (nová), 15 párů
pracovních rukavic – 10 Kč/ks. Telefon: 722 070 756. Most
■ Prodám lednici Sharp A+++,
původní cena 8 400 Kč, nyní 3 000
Kč, šedá metalíza, skvělý stav. Litvínov – Osada. Telefon: 736 469
724
■ Prodám parabolu „satelit“, bez
držáku, cena 800 Kč. Litvínov –
Osada. Telefon: 736 469 724
■ Prodám DVB-T přijímač s funkcí nahrávání, značka Alna-T-1600,
ještě 1 rok záruka. Původní cena
500 Kč, nyní 200 Kč. Litvínov – Osada. Telefon: 736 469 724
■ Prodám roletu, světlá a krémová, šíře 140 cm, původní cena 539
Kč, nyní 100 Kč. Litvínov – Osada.
Telefon: 736 469 724
■ Prodám plastové nové toaletní
prkénko 100 Kč. Kovové bílé madlo 80 Kč. Bílý 4šuplíkový plastový
koupelnový komín 200 Kč. Litvínov – Osada. Telefon: 736 469 724
■ Prodám válcovou ždímačku
kovovou, v dobrém stavu. Značka
Perla – cena 200 Kč. Litvínov – Osada. Telefon: 736 469 724
■ Prodám krabice různých zbylých dlaždiček, obkládaček. Na
ceně se lze dohodnout – symbolická. Litvínov – Osada. Telefon:
736 469 724
BYTY, DOMY

■ Prodám byt 2+1, Litvínov, byt
ve spolupodílovém vlastnictví, výborné místo, nízké náklady, cena
dohodou. Telefon: 722 620 773

SEZNÁMENÍ

■ Chtěla bych se

seznámit, ale
asi všichni chlapi, co jsou ještě
normální, vymřeli. Já 34/160/75 z
Mostu s 8letou dcerou jsme moc
samy a rády tě poznáme. Telefon:
607 109 439
■ Žena 55/172, hledám muže asi
v mém věku, vyšší postavy ke společným schůzkám, jsem pohodová, spíše mladšího zevnějšku. Dík
za odpověď. Telefon: 608 702 881
■ 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

AUTO, MOTO

■ Prodám

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

ZAMĚSTNÁNÍ

■ Hledám práci při ID na 4-6 hodin denně, může to být cokoliv.
Pište, volejte po 19. hodině na 607
109 439
■ 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

■ Dne 30. 10. 2016
to bude již 20 let, co
nás opustil náš syn
a bratr Vláďa Vančura. Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou maminka a sestra Vlastina

Prodám Audi Q7 3,0TDi S-line, rok výroby
2010, najeto 87 000 km, objem 2 997 cc,
palivo – nafta, velmi dobrý stav, koupeno
v CZ, první majitel, servisní knížka, facelift
model s LED P světly, GARANCE prodejce
12M, S-Line výbava s 20 ALU, xenonové
světlomety, kombinace kůže alcantara, el.
víko kufru, bluetooth telefon, el. nastavitelná vyhřívaná Sport sedadla, Alu kola s proﬁlem pneu 6mm, DVD přehrávač zadních
sedadel, dělená, posuvná a sklopná zadní
sedadla, druhá sada ALU kol 18, aktuálně
po servisu. Cena 650 000 Kč.
Kontakt: 739 030 454
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Mostečtí se po nevydařeném
úvodu zvedli a začali sbírat body
MOST – V posledních kolech WSM ligy se zvedli hráči HC Most, kteří po neslaném nemastném úvodu nového ročníku konečně začali
sbírat body.

y

t

Splněný sen
Ve dnech 3. až 8.října se v estonském městě Tallinnu konalo
mistrovství světa masters v silovém trojboji. Této velkolepé
soutěže se zúčastnil i litvínovský závodník Jiří Poutník, který
startoval 4. října v kategorii do
83 kg M4 (nad 70 let).
Jirka už je držitelem bronzové
medaile z MEM benčpresu roku
2007 a stříbrné medaile z letošního MEM v silovém trojboji,
ale velice toužil získat ještě medaili z MSM v silovém trojboji
a teď dostal šanci. Původně to
vypadalo, že by si mohl z Estonska přivézt bronz, ale díky přís-

ným, leč spravedlivým rozhodčím to dopadlo ještě lépe.
Po úvodní disciplině dřepu
to opravdu vypadalo na třetí
místo, ale v benčpresu vedoucí Japonec Kitano přecenil své
síly a vypadl. Jirka naopak volil zátěž rozumně a tak soutěž
úspěšně dokončil. Za výkon 360
kg (dřep 130+ benč 75+ tah155)
tedy nakonec obsadil 2. místo,
čímž se mu splnil jeho sen.
Litvínov má tedy svého prvního vicemistra světa v silovém
trojboji.
Text: Dušan Švarcbach, foto:
Petr Slanička

Novotný se stal mistrem
ČR v atletickém ﬁtness
BRNO – Slávek Novotný z Atletiky Litvínov, závodící za Fitness
studio Louny, se stal v Brně mistrem České republiky v atletickém fitness. Svěřenec trenéra
Jaroslava Neuberta ve finále
porazil Richarda Bilíka ze Slavie Havířov a Marka Voborného
z Tišnova.
V podstatě stejné pořadí na
prvních třech místech bylo
i v semifinále.
Soutěž je určena jak pro začínající závodníky (závodníky
neregistrované), tak pro závodníky registrované (soutěžit
mohou tedy všichni začínající
závodníci, pro které se bude

jednat o jejich první soutěž, i závodníci federace IFBB a jiných
sportovních asociací spolupracujících s ADV ČR. Přidružena byla také pohárová soutěž
GP Fitness Motivace ve fitness
dětí 2016, kdy zde proběhla
nominace na mistrovství Evropy ve fitness dětí, které se bude
konat ve dnech 28. až 30. října
v maďarské Budapešti). Na soutěž bylo přihlášeno celkem 32
závodníků, nastoupilo jich 29.
Konečné pořadí: 1. Slávek Novotný (Fitness Studio Louny), 2.
Richard Bilík (FC KARO Slavia
Havířov), 3. Marek Voborný
(Tišnov).
(jak)

Po domácí výhře nad týmem
Trhači Kadaň překvapili i na
ledě ve Frýdku – Místku, kde
také urvali tři body. Tým se odlepil ode dna tabulky a v současnosti, kdy je za námi první
čtvrtina soutěže, se nachází na
12. místě se ziskem 16 bodů.
„Musíme první čtvrtinu základní části hodnotit pozitivně, protože
jsme ji sice nezačali dobře. Hlavně
tu první polovinu, ale postupně se
zvedáme. Z prvních zápasů jsme
vyšli bodově naprázdno, ale body
začínáme dohánět hlavně v zápasech, kde jsme nebyli přímo favorité. Jsou to pro nás plusové body,“
ohlédl se na klubovém webu za
touto částí útočník Tomáš Rod.
Ve středu se Most představil
v Ústí nad Labem.
Utkání 13. Kola: HC Frýdek –
Místek – HC Most 2:4 (0:1, 2:3,
0:0). Branky a nahrávky: 21.
Miloš Roman (Christov), 40.

O. Kovařčík (Chmielewski, Matyáš) – 1. Smolka (Rod, Alinč),
27. Smolka (Alinč), 28. J. Šimeček (Divíšek, Slavíček), 39.
Strejček (Alinč, Smolka). Rozhodčí: Kika - Michal, Hanzlík.

Vyloučení: 4:5. Diváci: 1482.
Střely na branku: 31:24 (10:7,
13:10, 8:7).
Sestava HC Most: J. Hübl –
Strejček, Novák, Šesták, Hora,
Charousek, Cvrk, Bednárik –
Rod, Alinč, Smolka – J. Doležal, Divíšek, Slavíček – Mical,
Havlíček, Kubinčák – Šimeček,
Řehoř.
(jak)

Chaloupka zamířil na
Slovensko

Tlak od diváků bude velký,“ říká
s tím, že zkušený mostecký tým
by se s ním měl být schopen vyrovnat. „Naší výhodou je i fakt,
že v Mostě hrajeme pravidelně
před zaplněnými ochozy sportovní haly a věřím, že divácká kulisa
bude na domácím utkání 22. říj-

na stejně bouřlivá jako v Německu. Pro fanoušky je to totiž šance
vidět v Mostě jeden z nejlepších
evropských ženských házenkářských týmů současnosti,“ dodal
Dávid.
Odveta se hraje v sobotu 22.
října od 18.00 hodin. Předprodej vstupenek na Evropský
pohár začal ve středu 12. října.
Majitelům permanentek budou
místa rezervována do 16. října,
cena je 100 korun.
(jak)

Litvínov je na koni, dnes přivítá
úřadujícího mistra z Liberce
LITVÍNOV – Po 11. kole Tipsport extraligy má HC Verva Litvínov na
svém kontě 19 bodů a patří mu 5. příčka v tabulce. Z posledních čtyř
zápasů čtyři vyhrál.
a velký zápal vedly k pokoření
silného soupeře po velmi dobrém a vyváženém výkonu ve
všech řadách o čtyři góly - 5:1.
Úspěchy týmu obvykle vynesou nahoru i jednotlivce. Janus
je čtvrtý mezi extraligovými
gólmany podle úspěšnosti zásahů. Lukeš je s 12 body pátý
v produktivitě, Viktor Hübl se
nachází ve smečce šestigólových
pronásledovatelů sedmigólového V. Němce z Komety.
Z Mostu se v minulých dnech
v týmu gólově prosadili Josef
Stříbrný a Martin Hanzl.

Trenér Radim Rulík při vybídnutí k hodnocení Stříbrného výkonu ale po posledním
zápase reagoval: „Výborně hrál
Reichel a celý čtvrtý útok. Svoji roli zvládli, přestože nebyli
nasazováni pravidelně, až na
jednu situaci po buly nedostali
žádný gól. Další hráče hodnotit nebudu, chvála v novinách
by jim mohla zamotat hlavu,“
řekl.
Další hokejový svátek se
v Litvínově chystá už dnes, kdy
do Litvínova přijedou k severočeskému derby dvou posledních
mistrů Tipsport extraligy hráči
Liberce. Utkání na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
začíná v 17.30 hodin.
(jak)

Čtvrtﬁnále Mostecké ligy malé kopané přineslo dvě překvapení
MOST – Uplynulý víkend bylo hřiště 11. ZŠ Most vyhrazeno čtvrtfinálovým bojům DRFG Mostecké ligy malé kopané. V nich na sebe
narazily čtyři dvojice tak, jak je proti sobě svedlo konečné umístění
po základní části ligy.
To rozhodlo o tom, že vítěze
základní části, celek Gamblers
Most, vyzvali hráči týmu proOFFICE. Vzhledem ke kvalitě
kádrů bylo jasné, že Gambleři budou obrovskými favority
a tento předpoklad se v obou
zápasech beze zbytku naplnil,
když proOFFICE pokaždé podlehl rozdílem o dvanáct gólů.
V sobotu padl po výsledku 4:16,
když nejproduktivnějším Gamblerem byl Tomáš Karaus (5+2).
Lépe se nevedlo proOFFICE ani
v nedělní odvetě, kdy prohrál

2:14. V zelenočerném dresu tentokrát úřadoval zejména Jakub
Polák (6+3).
Druhou čtvrtfinálovou dvojici tvořily týmy FC Jeptišky a Old
Bridge. Zde došlo k postupu
Jeptišek bez boje, když se Old
Bridge nedokázali v sobotu sejít
a po kontumaci se již dle pravidel nedělní odveta nehrála.
V další dvojici tvořené Inseminátors FC a Hospodou
ULITA se dokázala ULITA vzepřít roli outsidera a po sobotní
překvapivé výhře 8:3 si v neděli

pohlídala postup proti jednomu
z největších favoritů ligy. V nedělní odvetě sice Inseminátors
dokázali zvítězit 6:3, ale to jim
v součtu se sobotním výsled-

Extraligový tým hokejistů
čekají tři zápasy v krátkém
sledu. Na hokej tak mohou
příznivci přijít v pátek, neděli a v úterý. Dnes Verva
hostí Liberec. V neděli nastoupí proti pardubickému
Dynamu a v úterý na svém
ledě přivítá Mountfield HK.
Všechny zápasy začínají
v 17.30 hodin.

V dalším kole WSM ligy se
hokejisté HC Most představí
na domácím ledě. V sobotu
15. října bude jejich soupeřem od 17.30 hodin celek
Zubr Přerov.

MOST – V Poháru EHF nastoupí populární Černí andělé proti německému TuS Metzingen v Tübingenu, ve zdejší Paul Horn areně. DHK
Baník Most cestuje do Německa už 15. října ráno, ačkoli utkání se
odehraje až o den později.

V sedmém zápase utrpěl
Litvínov debakl v Brně 1:7
a po první třetině dalšího utkání
doma s Vítkovicemi by na příznivý výsledek také sázel asi jen
málokdo. Jenže žlutočerné podržel brankář Janus a stav zůstal
0:0. Po přestávce se pak dostali
do vedení a všechno se otočilo,
dovedli zápas do vítězného konce 2:0.
Pak bylo mužstvo dvakrát
úspěšné na západě Čech, ve Varech 3:1 a v Plzni 4:3. Vyvrcholení přišlo v nedělním zápase
se Spartou. Nabyté sebevědomí

Na hokej ještě
v neděli a v úterý

Mostečtí v sobotu
proti Přerovu

Černí andělé začínají venku, odveta
se pak hraje za týden v Mostě

„Chceme mít dostatek času na
regeneraci, ale také se chceme
seznámit s prostředím haly, což
je pro nás také velmi důležité,“
říká trenér Mostu Petr Dávid.
Ten také ví, s čím musejí hráčky
Baníku počítat. „Bude to bouřlivá atmosféra na německé půdě.
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kem k dalšímu postupu nestačilo.
Rovněž z poslední dvojice
nakonec postoupil tým, který
se v základní části umístil v ta-

bulce ligy níže. O vypadnutí
čtvrtých FC Katalánci SWAG
s pátými GMS Most rozhodla sobotní porážka 0:12. Své
fotbalové schopnosti ukázali
Katalánci bohužel až v neděli,
kdy dokázali v silnějším složení
remizovat 5:5 s opravdu mimořádně silnou sestavou GMS.
Čtvrtfinálová střetnutí rozhodla o tom, že o nadcházejícím
víkendu se proti sobě v semifinále postaví dvojice Gamblers
Most – Hospoda ULITA a FC
Jeptišky – GMS Most.
O tom, kdo bude za 14 dnů
bojovat o zlato, a o tom, kdo
se zastaví těsně pod vrcholem,
se tedy rozhodne teď v sobotu
a v neděli.
(jan, jak)

Někdejší obránce HC Verva Litvínov, mistr ČR z roku
2015, Petr Chaloupka poté,
co se nevešel do kádru Litvínova, zamířil v minulých
dnech na Slovensko, kde posílil Poprad. Ve stejném týmu
byl na zkoušce také jeho někdejší spoluhráč z Litvínova
Petr Kousalík.

MFK tentokrát
nastoupí doma
Po minulém kole fotbalové divizní skupiny B, kdy
se představil na hřišti Slovanu Velvary (prohrál 4:0),
se Mostecký fotbalový klub
tentokrát představí na svém
domácím hřišti v Čepirohách. V neděli 16. října přivítá kombinovaný celek FK
Neratovice/Býškovice. Hraje
se od 16.00 hodin.

Litvínov jede do
Modlan, Jiřetín do
Hrobců
Oba naši zástupci v krajském přeboru kopané dospělých se tentokrát představí venku. FK Litvínov,
který minule utržil debakl
4:0 v Neštěmicích, zajíždí do
Modlan. Sokol Horní Jiřetín
se představí na hřišti v Hrobcích. Oba týmy hrají v sobotu 15. října.

Obrnice vyhrály,
Kopisty podlehly
V dalším utkání I. A – třídy skupiny B dokázal Sokol
Obrnice zvítězit v souboji
s kombinovaným týmem
Ervěnice/Jirkov 4:2, když
branky vítězů stříleli Kadlec
2, Kraitl a Olexa. Naproti
tomu TJ Kopisty neuspěly
v Údlicích, kde prohrály 3:2.
Branky Kopist: Fous a Liška.

Badmintonisté
pořádají nábor dětí
Také v nové sezoně pořádá Badmintonový klub TJ
Baník Most nábor dětí. Klub
nabízí kvalifikovaný trenérský tým, pravidelné tréninky
ve sportovní hale v Mostě
a účast na klubových soustředěních. Nabírá děti ročníků narození 2006 – 2009.
Podrobnosti zájemci najdou
na webu klubu.
(jak)
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MOSTECKO – Babí léto je definitivně pryč a podzimní
deštivé počasí přeje kultuře. Protože kde jinde trávit
podzimní večery, než v divadle, v tanečním sále nebo
v hudebním klubu. Na mostecké a litvínovské kulturní
scéně čekají na diváky opravdové lahůdky. Chybět nebudou divadelní premiéry ani kurzy tance.
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Hudba pohladí duši

(sefredaktor@homerlive.cz)

V říjnu a listopadu si můžete užít vážnou hudbu,
světovou operu i rock. Agentura MMMM zahajuje už
svou 26. sezónu koncertem SLÁVA W. A. MOZARTOVI v Městském divadle v Mostě. V programu krásných
melodií zazní „Korunovační mše“ a další skladby W. A.
Mozarta, M. Brucha a jiných skladatelů. V hudebním
clubu ATTIC v Litvínově si užijete folk i rock. Mimo
jiné i koncert známého písničkáře a hudebníka Ivana
Hlase a něžného folkaře Jindry Kejaka. Na konci listopadu do litvínovské Citadely zavítá česká legenda
s dlouhou tradicí, skupina Čechomor. Můžete se těšit
na jejich jedinečný vánoční koncert plný jak té nejlepší
hudby, tak i skvělé vánoční atmosféry.
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 Citadela Litvínov
24. 10. 2016 od 19:00 hod
ART
Divadelní hra o hodnotách života a podstatě skutečného přátelství.

Hudební kalendář:

 Městské divadlo Most

Předseda redakční rady:
Petr Petrik
Ředitelka společnosti:
tel.: 476 103 977
Ing. Martina Sabolová

 Městské divadlo Most

17. 10. 2016 od 19:00 hod.
SLÁVA W. A. MOZARTOVI

21. 10. 2016 od 19:30 hod., 27. 10. 2016 od 19:00 hod.
2. 11. 2016 od 19:00 hod., 15. 11. 2016 od 17:00 hod.,
30. 11. 2016 od 19:00 hod.
PAST NA MYŠI

14. 11.2016 od 19:00 hod.
REQUIEM - Slavné Requiem W. A. Mozarta hraje
Festivalový orchestr Petra Macka.
 ATTIC rock klub Litvínov

25. 10. 2016 od 19:00 hod.
LASKAVÁ TERAPIE
Komedie o tom, že každý je tak trochu blázen.

21. 10. 2016 od 20:00 hod.
IVAN HLAS + JINDRA KEJAK

(reditel@homerlive.cz)
Obchodní oddělení, inzerce:
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
tel.: 476 108 412
Roman Moucha

31. 10. 2016 od 19:00 hod., 21. 11.2016 od 19:00 hod.
CABARET
Slavný americký muzikál.

5. 11.2016 od 20:00 hod.
MONKEY BUSINESS
Koncert přední české hudební a koncertní skupiny
hrající pop a funk.

(grafik@homerlive.cz)
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360,

1. 11. 2016 od 19:00 hod.
STARCI NA CHMELU
Známé písně, láska, svoboda i naděje ve slavném muzikálu ze šedesátých let.

25. 11.2016 od 20:00 hod.
ABRAXAS
Koncert české rockové skupiny.

434 01 Most,
e-mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.

4. 11.2016 od 19:30 hod.
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA

 Citadela Litvínov

Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.

9. 11.2016 od 18:00 hod.
Opera Macbeth – Giuseppe Verdi
Filmový záznam opery MACBETH z Gran Teatre del
Liceu Barcelona
30. 11. 2016 od 19:00 hod.
ČECHOMOR VÁNOČNÍ KOOPERATIVA TOUR
2016 – koncert

Herci, herci a zase herci
Do konce listopadu můžete vidět hned dvě premiéry v Městském divadle v Mostě. Nejprve v říjnu PAST
NA MYŠI. Příběh se odehrává v nově otevřeném penzionu mladých manželů Ralstonových. Je zima, počasí
se prudce zhoršuje a do penzionu přijíždějí první hosté. Kdosi, inspirován písní o třech slepých myšičkách,
se chystá vraždit. To vše slibuje dechberoucí divadelní

zážitek. Past na myši dokonce drží světový rekord v uvádění jedné hry. V londýnském divadle St. Martin´s se
totiž nepřetržitě hraje od roku 1952. Druhou premiérou
je SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA.
Myslíte si, že je nemožné odehrát celé dílo velkého básníka za jediný večer? Věřte, že sejdou-li se tři artistně
a improvizačně schopní herci, je to, alespoň do určité
míry, možné; a neskutečně zábavné. Herci postupně
zahrají různé shakespearovské postavy i typické situace
z jeho děl a k jejich záměru jim poslouží soudobé pop
kulturní fenomény a reference.


Divadelní kalendář:

 Městská knihovna Most
17. 10. 2016 od 18:00 hod.
BESEDA S IVANKOU DEVÁTOU

7. 11.2016 od 19:00 hod., 26. 11.2016 od 19:00 hod.
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Lehce mysteriózní příběh patnáctiletého autistického
chlapce, který najde mrtvého psa své sousedky a rozhodne se odhalit vraha.
10. 11.2016 od 19:00 hod.
PERFECT DAYS - Hlavní hrdinka úspěšné „vztahové“ komedie má zdánlivě vše, po čem touží. Navzdory
tomu není docela šťastná.

Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:

18. 11. 2016 od 19:00 hod.
SLUHA DVOU PÁNŮ - Slavná komedie, která se již
více než 250 let objevuje na repertoáru divadel po celém
světě.
24. 11. 2016 od 19:00 hod.
SATURNIN
29. 11.2016 od 19:00 hod.
BALADA PRO BANDITU Příběh veliké lásky, veliké
zrady a veliké svobody.
 Divadlo Rozmanitostí Most
5. 11.2016 od 19.00 hod.
MÁJ Karel Hynek Mácha
Říká ho, zpívá ho, velebí ho Bára Hrzánová, v nastudování Miloše Horanského s hudbou Emila Viklického.
 Docela velké divadlo Litvínov
30. 11.2016 od 19:00 hod.
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Divadlo PALCE uvádí anglickou komedii o lékaři,
kterému se před Štědrým dnem v ordinaci objeví jeho
bývalá milenka, ale zároveň se tam blíží manželka.

Ve víru tance
Na podzim můžete tančit. A to i v případě, že to neumíte. 20. října v Citadele Litvínov začíná TANEČNÍ
KURZ PRO DOSPĚLÉ – ZAČÁTEČNÍCI pod vedením
lektorů Stanislava Uxy a Jany Uxové. Naučit se můžete základy tanců Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive, Waltz,
Tango, Valčík, Foxtrot, Quick-Step, Blues, Salsa.

Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

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

