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Konečně! U nemocnice další parkoviště
ZDARMA
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07. 14. a 21. 11. 2016

MOST – Slibované nové parkoviště u mostecké nemocnice se vybuduje se zpožděním. S výstavbou by se
ale mělo začít ještě letos. Připravte se na omezený provoz.
Stavební „šrumec“ by měl odstartovat v nejbližších dnech. Řidiči, by se tak měli připravit, že
kolem nemocnice bude ztížený provoz. Pacienti si

zase budou muset zvyknout na hluk. „K určitému
omezení tu dojde, protože bude potřeba sem navážet stavební materiál apod. Budeme se ale snažit,

aby to trvalo co nejkratší možnou dobu, případně
se otevřou jiné cesty a průjezdy,“ slibuje Jiří Novák,
předseda představenstva Krajské zdravotní, v jejíž
režii se parkoviště u nemocnice buduje. V současné době už je schválen vítěz veřejné zakázky. Stala
se jím firma Herkul. (Pokračování na straně 2)

od16:00 hod.

NA POLYGONU
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Beseda s Jiřím Paterou
MOST - Automotoklub Most zve zájemce
z řad veřejnosti zdarma na besedu s legendou
mezi instruktory kurzů bezpečné jízdy a bývalým závodním jezdcem Jiřím Paterou. Beseda
se uskuteční 7.listopadu od 16 hodin na mosteckém autodromu.
Součástí besed je komentovaná prohlídka
polygonu, který stále patří svými technologiemi a vybavením k nejmodernějším plochám
pro výcvik bezpečné jízdy v Evropě.
Témata
zásady bezpečnosti v silničním provozu
novinky zákona o provozu na pozemních komunikacích
•
elektronické systémy současných automobilů
•
výběr vhodných zimních pneumatik
a další
•
•

Doprava
Zdarma mikrobusem od obchodního domu
Prior v 15:30 hodin a zpět.
Zdarma mikrobusem od zastávky MHD
u garáží při vjezdu na polygon v 15:40 hodin
a zpět.
Vlastním vozem, parkování na polygonu
zdarma.
(nov)
 V těchto místech, za nemocniční budovou, by se mělo v nejbližší době začít stavět nové velkokapacitní parkoviště.

Mostecko má možná
šanci na další miliardy
Přijďte na TECHNOHRANÍ
MOST – Město Most ve spolupráci se Střediskem volného času v Mostě připravilo
soutěžní den na podporu technického vzdělávání.
Konat se bude 5. listopadu od 14 hodin ve
Středisku volného času a určen je pro děti ve
věku od 6 do 12 let. Měl by děti motivovat ke
studiu škol s technickým zaměřením. Soutěžní den je připraven ve spolupráci se středními školami z Mostecka a dále také s investory
působícími ve Strategické průmyslové zóně
Joseph. Soutěžního dne se také zúčastní a pro
děti připraví soutěže i společnost proOFFICE, která se zapojila do podpory technického
vzdělávání. Na místě bude k vidění i závodní
automobil od společnosti Autodrom Most,
a. s. a statutární město Most pro děti připravilo i překvapení.
(sol)
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MEZIBOŘÍ – Mostecko má šanci na více peněz na
likvidaci ekologických škod způsobených těžbou
hnědého uhlí. K patnácti ekomiliardám by mohlo
přibýt dalších pět. A to už v horizontu tří let. Požadavek Hospodářské a sociální rady Mostecka
podpořil i Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny ČR, který tento týden zasedal v Meziboří.
Kromě standardních bodů programu a řešení ekologických škod v Ústeckém kraji se výbor
zabýval také strategií na restrukturalizaci kraje,
těžbou hnědého uhlí a rozdělením rozpočtového
určení daní. Jednání výboru se zúčastnili rovněž
starostové měst a obcí z regionu. „ Rozpočtový
výbor doporučí vládě, aby podpořila možnost dofinancování projektů na řešení ekologických škod.
Dále doporučíme vládě, aby posoudila možnost
vytvoření finanční rezervy ve výši 300 miliónů korun na realizaci připravených projektů v roce 2017
v případě schválení Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje,“ uvedl předseda výboru Václav
Votava. Výbor projednal také tři návrhy na změnu
rozpočtového určení daní. Žádný z návrhů ale nenašel podporu ve vládě. „Souhlasím s tím, aby byly
tyto návrhy zamítnuty. Menší obce by na tom byly
hůř než nyní. V našem regionu je řada malých obcí,
které mají příliš nízké rozpočty a nemohou dostatečně udržovat objekty a komunikace v obci. Vláda
by měla pomoci právě jim,“ komentoval jednání
výboru o rozpočtovém určení daní starosta Meziboří Petr Červenka. Ten také poděkoval předsedovi výboru za usnesení, kterým výbor podpořil zájmy Ústeckého kraje. „Do dubna by měl být
schválen akční plán. První připravené projekty by
se mohly díky třem stům miliónům korun realizovat už v příštím roce. Usnesení rozpočtového výboru nám také otevírá cestu k tomu, abychom o potřebách regionu mohli jednat s ministrem financí,“

ocenila jednání výboru také předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Helena Veverková. Předseda rozpočtového výboru Václav Votava
projevil pochopení pro problémy Ústecké kraje
rovněž prohlášením, že kraj by si zasloužil svého
vlastního vládního zmocněnce. Současný vládní
zmocněnec Jiří Cienciala zastupuje kraje tři, a navíc se aktuálně stal senátorem.
(pur)

 Starosta hostícího města Petr Červenka se
přivítal s místopředsedou Rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny ČR Janem Volným, který má
k Meziboří také blízko. Narodil se tu.

Milí čtenáři
Nervy, nadávky, nekonečné kroužení kolem
nemocnice a marné snahy
ahy zaparkovat. To by se v dohledné
edné
době mělo změnit. Slibované
ané
nové parkoviště u mostecké
ké
nemocnice je konečně na
spadnutí. Kdy se do něj
ěj
dělníci pustí a co všechno budou muset kvůli
parkovacímu komfortu
řidiči překousnout, čtěte hned na první straně. Zajímavé, vtipné
a ještě inspirativní.
Přesně takové jsou celoplošné reklamy na
městských autobusech. Kdo už je viděl, jistě mi dá
za pravdu, že ho reklama nejenom upoutala, ale
hlavně pobavila. Vězte, že stejně jako nic na světě, ani tato reklama není čistě náhodná. Jaký má
smysl a proč na ni dopravní podnik vsadil, zjistíte
v článku: „Nechte auta doma, můžete dočíst knihu nebo se zamilovat“. Chodíte se v létě koupat
na litvínovský Koldům? A napadlo vás někdy, že
k dokonalé spokojenosti tu něco chybí? Pakliže ano,
užijte si mimořádnou příležitost a napište, co by se
tu mohlo vylepšit nebo změnit. Podrobnosti zjistíte v článku, jež jsme obdařili titulkem „Jak změnit
koupaliště? Řekněte si“!. Litvínov zažil o víkendu
velkou premiéru. Slavnost sklizně a řemesel slavila velký úspěch a v pokrušnohorském městečku
založila novou tradici. O čem všem tato vydařená
akce byla a proč se konala, přinášíme na poslední
straně v naší reportáži. Továrnám a firmám zoufale chybí technici. A když není kde brát, musíme
je vychovat. Třeba tak, že se uspořádá soutěžní den
na podporu technického vzdělávání. Koho jenom
trochu zajímá technika, a navíc má chuť soutěžit, neměl by si rozhodně nechat ujít první ročník
„Technohraní“.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Aquadrom v omezení
MOST – Návštěvníci Aquadromu
by se měli v blízkém termínu
připravit na to, že dojde k omezení provozu koupaliště.
„Blíží se konec roku a tak se na
Aquadromu konají opět závody
v plavání a potápění, při kterých
je provoz bazénové haly pro veřejnost časově omezen,“ potvrdil
vedoucí provozu Aquadromu
Miroslav Svoboda. Jednat se
bude o tyto dny:
SOBOTA 5. listopadu - provoz pro veřejnost od 18.30 do 21
hodin

SOBOTA 12. listopadu provoz pro veřejnost od 9 do
12.30 hodin
NEDĚLE 13. listopadu - provoz pro veřejnost od 15.30 do 21
hodin
Závody se týkají pouze bazénové haly. „Provoz ostatních
zařízení, jako je fitness, sauna,
masáže, kosmetika, pedikúra, solárium, Aquachobotničky, je beze
změn,“ upozornil ještě Miroslav
Svoboda a zároveň děkuje veřejnosti za pochopení.
(sol)

Brigáda na Resslu znovu
MOST – Dobrovolníci, kteří se
účastnili akce na Resslu při výstavbě nové cyklostezky, se budou ještě hodit. Akce totiž bude
pokračovat už tuto sobotu.
Mostečané mohou zamířit
v sobotu 5. listopadu ráno opět
na mostecký vrch Ressl, aby
společně s dobrovolníky kolem
Pavla Vopravila, autora myšlenky a aktivního člena přípravného týmu, upravili další kus
(úseky 2 a 3) nové běžecké trasy
desetikilometrového okruhu.
Sraz účastníků brigády je v 10
hodin u rybníčku na Resslu.
Organizátoři akce uvítají, když
ti, co vlastní pracovní nářadí
(hrábě, motyky či lopaty) si ho

přinesou s sebou. Pavel Vopravil
slibuje, že pro ostatní bude základní pracovní nářadí k dispozici. Všichni by měli přijít v pohodlné obuvi a v oblečení, které
je vhodné pro práci v terénu.
Brigádu, kterou si udělalo
před čtrnácti dny více než dvacet dobrovolníků, zhatilo počasí. „Byla zima a deštivo, což se
negativně podepsalo na průběhu
sobotní brigády na mosteckém
vrchu Ressl. Úprava terénu pro
novou běžeckou trasu nemohla
trvat celý den. Přesto 24 dobrovolníků vybudovalo zhruba kilometr běžecké trasy,“ informovala
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. (sol)

Most v Rudolicích čeká demolice
MOST – Plánovaná rekonstrukce mostu v Rudolicích bude muset
ještě dva roky počkat. Město se rozhodlo most kompletně strhnout
a vybudovat na místě zcela nový. Během prací bude provoz na mostě uzavřen.
Na rekonstrukci mostu do
Rudolic chce město získat dotace. „Byly vyhlášeny dotační
podmínky na rekonstrukci mostu. Bohužel jsme nyní ve fázi
a rozsahu, kdy je nesplňujeme.
Protože bychom most jen zakonzervovali a bylo by to řešení
tak na pět až sedm let,“ připustil
primátor Jan Paparega s tím, že
se radní shodli ale na tom, že se
most zrekonstruuje kompletně.
„Projektovou dokumentaci na
kompletní rekonstrukci máme
vysoutěženou, v příštím roce
bychom požádali o dotaci. Rekonstrukce by tak představovala opravu všech polí mostu tak,
abychom se dostali na stejnou
tonáž, kterou měl most původně,“ doplnil primátor. Současně
je na mostě omezen provoz jen

pro vozidla do 22 tun. „Předpoklad je ten, že v příštím roce by se
realizovala projektová dokumentace a realizace mostu by přišla
na řadu až v roce 2018. Protože
pokud se nestane nic dramatického, tak stále platí, že v roce 2017
bychom přistoupili k rekonstrukci mostu u nemocnice,“ upřesnil
plány s oběma mosty primátor
Paparega.
Rekonstrukce mostu v Rudolicích bude zahrnovat demolici stávajícího mostu. „Pod
mostem se nachází železnice.
Během stržení mostu bude muset být zajištěna výluka Český drah. Bourání mostu bude
probíhat v co nejkratším čase,“
uvedla k opravě mostu tisková mluvčí magistrátu Alena
Sedláčková s tím, že výstavba

 Oprava mostu se pozdrží o dva roky.
mostu bude probíhat za provozu železnice. „Předpokládá
se, že bude pouze snížena rychlost vlaků,“ doplnila mluvčí.
Rekonstrukce mostu počítá
s úplnou náhradou stávající
nosné vodorovné konstrukce
za novou. Opěry mostu budou
sanovány. Předpokládaná životnost konstrukce mostu bude

prodloužena o 60 let (limitováno stavem spodní stavby).
„Silniční doprava bude po celou
dobu rekonstrukce mostu vyloučena. Pro obyvatele Rudolic
bude vybudována lávka pro pěší
a zřízeny přeložky inženýrských
sítí,“ uvedla k plánovaným pracím Alena Sedláčková.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Radniční oběma směry až příští rok

V babyboxu našli
Markétku
ÚSTECKÝ KRAJ – V babyboxu
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem se našlo další miminko. Tentokrát to byla holčička,
která dostala jméno Markétka.
Miminko v babyboxu objevili zdravotníci ve čtvrtek 27. 10.
2016 v 10.18 hodin. Holčičku
interně zdravotníci pojmenovali
Markétkou. „Děvčátko bylo do
babyboxu bylo odložené oblečené
a umyté. Po přijetí měřilo 53 cm
a vážilo 2920 gramů. Holčička je
v současné době hospitalizována
na ústeckém novorozeneckém
oddělení. Zdravotní sestry vyrozumí sociální pracovnice, které
rozhodnou, kam bude miminko
dále umístěno,“ uvedla hlavní
sestra Masarykovy nemocnice
Markéta Svobodová.
Malá „Markétka“ je již šestým novorozencem, který byl
odložen za sedm let existence

babyboxu v ústecké Masarykově
nemocnici. „Miminko vybavíme
takzvaným ,Kufříkem pro život´,
který obsahuje oblečení děťátka,
otisk ručičky - nožičky, dudlík, záznam o konkrétním dni
a podobně. V ústecké Masarykově nemocnici ho dávají zdravotní sestry miminkům určeným
k adopci již dva roky,“ dodala
Markéta Svobodová.
Babyboxy jsou instalovány ve
všech pěti nemocnicích, které
Krajská zdravotní, a. s., spravuje.
Jsou tedy v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově a také
v mostecké nemocnici. Zde je babybox k dispozici od roku 2010.
Doposud do něj byla odložena
čtyři miminka. Poprvé se tu miminko objevilo v listopadu roku
2011. Další dvě tu pak zdravotníci
našli v roce 2012. Naposledy to
bylo v únoru roku 2015.
(sol)

 Radniční ulice bude v příštím roce průjezdná opět oběma směry.
MOST – Mostečané, kteří netrpělivě očekávají zobousměrnění ulice Radniční, se dočkají až v příštím roce. Hlavní propojku vedoucí
kolem magistrátu totiž čekají ještě předtím stavební úpravy. Nově
budou řidiči ulici projíždět s omezením rychlosti na třicet kilometrů
v hodině.
Jednosměrná ulice Radniční
už v tomto režimu od příštího
roku fungovat nebude. Město totiž avizovalo, že ulici nechá opět
zprůjezdnit oběma směry. Teď
je už také jasné, kdy se budou
chystané změny a úpravy realizovat. „V současnosti je zhotovena projektová dokumentace pro
realizaci stavby a podána žádost
o stavební povolení. Akce je zařazena do návrhu rozpočtu roku
2017,“ potvrdila tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.

V Radniční ulici ale nejprve
dojde na stavební úpravy, které
umožní stávající část jednosměrné ulice provozovat jako dvoupruhovou obousměrnou mezi
třídou Budovatelů a ulicí Jiřího
z Poděbrad. „Vyřešit by se tím mělo
propojení a návaznost komunikací pro chodce a dopravu v klidu,“
upřesnila ještě tisková mluvčí.
Stavební úpravou vznikne
dvoupruhová místní komunikace se směrovým rozdělením
okolo středního dělicího pásu
v rozsahu stávající zelené plo-

chy. Stávající vzrostlé stromy
ale zůstanou zachované. Řidiči
se nemusejí bát ani o parkovací
místa. „Jednostranně po délce budou jízdní pruhy doplněné parkovacími zálivy a chodníky. Vzniklé
parkovací zálivy a pruhy vytvoří
celkem 30 podélných stání,“ doplnila dále Alena Sedláčková.
Nové chodníky budou navazovat na komunikace pro
pěší ve směru od třídy Budovatelů, ulice Jiřího z Poděbrad,
ale také v příčném směru od
městského divadla k hotelu
Cascade. „Střední dělicí pás
bude ve středu příčně přerušen
dlážděnou plochou, umožňující
pohyb pěších a současně i nouzové přejíždění středního pásu
v případě nehody. A v části

plochy bude provedena dostavba plné konstrukce asfaltové
vozovky,“ vyjmenovala další z úprav mluvčí Sedláčková
s tím, že v lokalitě se odstraní
také stávající svislé dopravní
značení. Místo toho zde nechá
město instalovat nové a doplní
ho i o vodorovné dopravní značení dvou jednosměrných komunikací, s přikázáním směru
objíždění středového dělicího
pásu, s doplněním zákazů vjezdu do protisměru. „Budou tu
aktualizované dopravní značky
upozorňující na začátek a konec
zóny s dopravním omezením,
nově tu bude pouze omezení
rychlosti 30 km/h a zákaz vjezdu nákladních vozidel,“ upozornila ještě mluvčí.
(sol)

Konečně! U nemocnice další parkoviště
(Dokončení ze strany 1)
Původní představy byly však
takové, že by parkoviště mělo
stát už do konce září. V rámci
veřejné soutěže ale došlo k odvolávacím řízením, a věc se
tudíž protáhla. „Teď je již uzavřené, lhůty pro odvolání již také
uplynuly a v nejbližších dnech
se bude podepisovat smlouva
o dílo. Začátkem listopadu pak
dojde k předání stavby, s níž se
hned začne,“ informoval předseda představenstva Krajské
zdravotní Jiří Novák. Do konce
roku se ale už parkoviště vybudovat nestihne. Záležet bude
také na klimatických podmín-

kách. „Doba realizace zakázky
je stanovena na třináct týdnů.
Nejpozději v únoru by tak parkoviště mělo být hotové,“ upřesnil dále Jiří Novák. Náklady investiční akce představují kolem
patnácti milionů korun včetně
DPH.
Se začátkem příštího roku by
se tak mohli pacienti a návštěvníci nemocnice těšit na mnohem lepší parkovací možnosti.
Už nyní je problém najít u zdravotnického gigantu, který funguje navíc také jako spádová
nemocnice, volná parkovací
místa. Těch přibude, a to v místě právě před pavilonem B.

V prostorách za závorou, která
zmizí, najdou nejméně půldruhé stovky parkovacích míst. Ta
nyní slouží pro zdravotnický
personál a zaměstnance nemocnice. Právě pro ně ale vznikne
nové velkokapacitní parkoviště
v parčíku za pavilonem B. „Půjde zatím o první etapu, kdy by
mělo vzniknout 186 nových parkovacích míst,“ potvrdil předseda představenstva Krajské
zdravotní. Vjezd na parkoviště
budou mít zaměstnanci zajištěn
prostřednictvím čipové karty.
Krajská zdravotní do budoucna
nevylučuje také, že by se další
počty parkovacích míst moh-

ly i dále rozšiřovat. „Místa pro
další budování parkovacích míst
je tu dostatek,“ podotkl ještě Jiří
Velkokapacitní parkoviště má ve svém volebním
programu ale také současné vedení města. To slíbilo
pro pacienty rovněž parkovací plochy u nemocnice
rozšířit.
Novák. Parkování pro pacienty,
které se před časem zvažovalo
zpoplatnit, zůstane i nadále bezplatné.
(sol)

zpravodajství
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Šílení klauni jsou tu

 Po
popMostě a Litvínově začaly jezdit zajímavě a zábavně vyzdobené autobusy.

Nechte auta doma, můžete dočíst
knihu nebo se zamilovat
MOSTECKO – Zajímavě vyzdobené autobusy začaly jezdit v Mostě
a v Litvínově. Autobusy MHD jsou polepeny reklamou, která cílí na
řidiče automobilů, aby nechali auto doma a vyzkoušeli městskou
hromadnou dopravu.
Na Mostecku můžete potkat
zatím osm takových autobusů.
Ty jsou polepené fotografiemi
sedících cestujících a doplněné slogany, které napovídají, co mohou v autobuse lidé
stihnout nebo zvládnout, když
neřídí. Například mají čas
odepsat svým blízkým, dočíst
knihu, mohou mít dítě na klíně a ukázat mu město, potkat
parťáka na sport, zamilovat se
nebo se svézt z hokeje, kde si
dali pivo.

Reklama má podporovat ekologičtější způsoby dopravy, než
je individuální automobilová doprava - ať už je to pěšky, na kole
nebo právě městskou hromadnou dopravou. Kampaň odstartovala v říjnu v rámci projektu
Mostem odpovědněji: Poznejte
čistou mobilitu. Připojil se i dopravní podnik. „Cílem kampaně
je zejména podpora čisté mobility. Snažili jsme se také ukázat,
že je dopravní podnik moderní
a přístupný lidem. Naším zámě-

rem bylo zaujmout potenciální
cestující, sdílet informace o kvalitě
MHD v Mostě a Litvínově, o čisté
mobilitě a v neposlední řadě vnést
trochu úsměvu do ulic,“ vysvětluje tisková mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
Městská hromadná doprava
v Mostě je na velmi dobré úrovni. Moderní vozový park, elektronický informační systém pro
cestující, odbavení pomocí bezkontaktní čipové karty, hustá síť
linek, meziměstská tramvajová
doprava mezi Mostem a Litvínovem, nízkopodlažní vozidla
pro bezbariérovou dopravu,
přesnost a důraz na čistotu.
To vše a mnoho dalšího nabízí

svým cestujícím dopravní podnik. „MHD je velmi důležitým
prvkem městského dopravního
systému a také pomáhá ulehčit
městu od individuální automobilové dopravy. Například jeden
autobus značky Sor City z vozového parku dopravního podniku
dokáže přepravit až 98 cestujících. Kdyby všichni tito cestující
místo MHD jeli autem jako řidiči, zaplnila by jejich zaparkovaná vozidla plochu o rozměru 1.
náměstí v Mostě. Tím, že vymění
auto za MHD, se nejen vyhnou
problémům s parkováním, ale
také ulehčí denně městu o emise
a hluk z 98 aut,“ uvedla na příkladu tisková mluvčí.
(sol)

MOSTECKO – Globální hrozba
„klaunománie“, která se rozpíná
Evropou, se díky sociálním sítím
přenesla i do Mostu. Desítky
příznivců této podivné zábavy
a recesistů se sešlo totiž v uplynulém týdnu v mosteckém parku Šibeník. Zasahovat musela
i policie.
Šlo o děti ve věku od 12 do 16
let. Některé z nich na sobě měly
masku klauna nebo jiný převlek.
„Na sraz klaunů přišly na základě informace na sociálních sítích.
Na tom by nebylo nic závadného,
pokud by některé z nich nebyly
ozbrojeny. Policie byla na
místě a zbraně dětem
odebrala,“ popsala podivné
hrátky
mladistvých
policejní
mluvčí mostecké státní
policie Ludmila Světláková.
Na místě
se našly
r ů z n é
typy nožů,
mačeta, baseballové pálky, nářadí, obušky a další
věci. Policie některé
osoby předvedla na
policejní služebnu ke zjištění
totožnosti a nyní prověřuje, zda
v souvislosti s držením zbraní
omladinou nedošlo k protiprávnímu jednání. V případě
že ano, budou zbraně předány
správnímu orgánu k rozhodnutí
o zabrání či propadnutí věci. „Je
otázkou, zda rodiče těchto dětí
vůbec vědí, co jejich ratolesti ve
svém volnu dělají, jak tráví čas,
s kým a o čem komunikují na so-

ciálních sítích. Podle někoho jde
možná jen o nevinnou zábavu.
V poslední době se klaunománie
trochu zvrtla v něco, co může
někoho vyděsit,“ podotýká mluvčí Světláková s tím, že některé
zprávy na internetu mohou být
fámy, ale mohou to být informace, které zbytečně nahání strach.
„Takové zprávy záměrně vyvolávají paniku a ti co je šíří, si možná
ani neuvědomují, že by se mohlo
jednat o protiprávní jednání.
A tyto případy mohou být nakonec v samotném důsledku hodnoceny jako šíření poplašné zprávy,
nebezpečné vyhrožování, vydírání aj.,“ varuje policejní
mluvčí a apeluje na
rodiče dětí, aby
se více zajímali
o to, jak a kde
jejich děti tráví volný čas
a s kým se
kamarádí.
Akce na
Šibeníku,
ale i oznámené případy klaunů
jednotlivců, které
jsou pravděpodobně myšleny
jako zábava, provokace nebo recese, se mohou
prý nechtěně vyvinout i jinak.
„Mladíci v Mostě byli vyzbrojeni
a nikdo z nich nemůže předem
odhadnout vývoj situace na místě. Může dojít k napadení, výtržnostem, či jinému nezákonnému
jednání. Pod vlivem atmosféry
však může dojít i ke zkratovému
jednání, které může vyústit v nechtěné zranění jiné osoby,“ dodává Ludmila Světláková. (sol)

Bývalá školka v Zahradní
stále „na ocet“

17. 9. 2016 - 31. 1. 2017

NAKUPUJ A VYHRAJ!
 Bývalá mateřinka v Zahradní ulici je stále k mání. Její cena dál klesá.
MOST – Celkem deset milionů korun utržilo město Most v prvním
pololetí roku za prodej pozemků a nemovitostí. Do konce roku ale
čeká, že do městské kasy přibude ještě přes sedmdesát milionů korun. Z nemovitostí má přitom město k mání pouze jediný objekt,
bývalou mateřinku v ulici Zahradní.
V letošním prvním pololetí se
podařilo městu Most prodat dvě
nemovitosti. „V prvním případě
se jednalo o objekt u stadionu –
respektive o polovinu této budovy, kterou jsme vlastnili. Druhou
nemovitostí je budova diakonie
v ulici F. Malíka. Letos máme
v plánu ještě prodat objekt v Zahradní ulici,“ informoval náměstek primátora Marek Hrvol.
Připustil, že právě budova bývalé mateřinky v Zahradní ulici je
k mání už dlouho a městu se ji
nedaří prodat. „U této nemovitosti se cena pořád snižuje, a to
o pět procent. Stále se však neobjevil žádný zájemce. Čekáme, až
se někdo přihlásí,“ komentoval

Marek Hrvol a dodal, že objekt je momentálně na prodej
za zhruba tři miliony a dvě stě
tisíc korun. „U této budovy je
poněkud problematický příjezd
k nemovitosti, takže většina zájemců ztroskotá právě na tomto
zádrhelu. I to lze ale nějak řešit.
Je to zatím jediná budova v majetku města, která je letos stále
ještě na prodej. Uvidíme, zda se
to podaří,“ doplnil dále náměstek Hrvol.
Na prodej by mohlo město
nabídnout také další nemovitosti. Například budovu bývalé
17. ZŠ, nebo budovu bývalé 13.
základní školy. „Objekt 17. ZŠ
nemáme v plánu zatím prodá-

vat. 13. základní školu jsme také
řešili na posledním zasedání rady
města. Tady je zatím jediný zájemce, střední škola pro marketing a podnikání, která je současným nájemcem,“ podotkl ještě
náměstek. Za prodej pozemků
za první pololetí město vybralo
zatím šest milionů a sedm set tisíc korun. Za objekty tři miliony
a tři sta tisíc korun.
Radnice ale počítá s tím, že do
konce roku městskou kasu naplní
ještě o pěkných desítek milionů
korun, a to především za prodej
pozemků. „Co se týče pozemků,
naplňujeme plán. Čekáme, že
přijdou příjmy s odprodejem pozemků společnosti Yankee Candle
v zóně Joseph, a to ve výši zhruba
64 milionů korun. Za prodej budov a nemovitostí bychom chtěli
do konce roku ještě získat osm
a půl milionu korun,“ potvrdil
ještě Marek Hrvol.
(sol)
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Šermíři dostali reprezentační prostory
MOST – Mostečtí šermíři dostali krásné a nově rekonstruované prostory, kde mohou nyní trénovat. Sportoviště spadá pod společnost
Sportovní haly Most, a.s. A vzniklo v pavilonu původní školní jídelny na 16. ZŠ v ulici Albrechtická.

Českým středohořím se
můžete kochat v muzeu
MOST - Oblastní muzeum Most
hostí od minulého pátku autorskou výstavu „České středohoří
ve fotografiích Zuzany Růžičkové“. Výstava je bez vernisáže
a potrvá do 31. 12. 2016.

ZUZANA RŮŽIČKOVÁ
(*1966) je Pardubická rodačka, rodilý patriot, sportovkyně
a milovnice krásné přírody, hry
světel a pohledů do krajiny... Již
při návštěvách základní školní
výuky ji díky svému tatínkovi,
amatérskému fotografovi, zaujalo fotografování. Právě jemu
pomáhala v temné komoře při
výrobě fotografií a žasla nad pomalu se objevujícími obrázky,
malými zázraky při tvorbě černobílé fotografie. Své zkušenosti
a zážitky z mládí začala naplno
rozvíjet při svém profesním
zaměstnání v resortu ochrany
přírody. Profesně zde působí
i dnes, nyní v Agentuře ochrany
přírody a krajiny České republiky, regionálním pracovišti Východní Čechy. S tímto pracovištěm je spjatá desítky let a jako
dokumentátorka si plní jeden
ze svých životních snů. Ráda

pracuje v krajině a s interiéry přírody. Právě krajina patří
mezi hlavní témata jejích fotografií, zvláště v období časného
jara a krásného barevného, ale
mnohdy i ponurého podzimu.
Její fotografie se objevují například v sérii publikací Chráněná
území ČR, průvodcích k naučným stezkám, informačních
panelech, ale i na výstavách
a v řadě drobných regionálních publikací Pardubického
kraje. V poslední době se věnuje hlavně území Králického
Sněžníku a chráněné krajinné
oblasti Železné hory. Věnuje se
dlouhodobě krajině, ale postupně i chráněným druhům rostlin
a živočichů. Její přístup k tvorbě
lze plně nazvat citový. Například
České středohoří, které znala
původně jen z fotografií jiných
autorů, začala postupně objevovat, prožívat a po několika
návštěvách v různých ročních
obdobích ji upoutalo natolik,
že se sem již po mnoho let ráda
vrací a místa, která již dobře zná
díky svojí jedinečnosti, jsou pro
ni trvalou inspirací.
(nov)

Sportoviště je v objektu bývalé 16. ZŠ a má svůj samostatný
vchod. Sem se sportovci dostanou zcela oddělenou vstupní
bránou a cestou, než jakou má
Středisko volného času, které
sídlí ve stejném objektu. Do šermírny se zájemci dostanou ze
strany parkoviště, kam je možné
přijet z ulice Česká. „I přesto, že
v bývalé ZŠ sídlí SVČ, šermírna
je samostatně a nespadá pod
Středisko volného času, ale pod
Sportovní halu Most,“ upozorňuje ředitel akciové společnosti
Petr Formánek, kterému se výhodnější prostory pro sportovní
šerm podařilo nalézt. „Sportovní hala v areálu 16. ZŠ spravuje ´umělku´ a při té příležitosti
jsem někdy na jaře objevil i tyto
prostory, které se mi zdály být
vhodné pro šerm. Vlastně od té
doby postupně myšlenka tohoto
sportoviště uzrávala. Původní
šermírna totiž nebyla ve vyhovujících prostorách. Nebyly vhodné ani pro sportování dětí ani
dospělých,“ uvedl dále ředitel
Sportovní haly Most. Prostory,
které dříve sloužily jako školní
jídelna, proto nechalo město
zrekonstruovat. Náklady se pohybovaly ve výši zhruba dvou
milionů korun.
Do budoucna by zde ale měli
najít zázemí kromě šermířů
také ještě stolní tenisté. Ti už
zde provizorně trénují. Dříve
ale využívali objekt pavilonu
bývalé 17. základní školy v ulici Okružní. „Stejný prostor, jako
je tato nová šermírna, je i za její

zdí, kde bychom chtěli udělat
další sportoviště pro stolní tenis.
Ještě ale bude potřeba sehnat nějaké investice,“ podotkl dále Petr
Formánek s tím, že právě stolní
tenis v poslední době zažívá na
Mostecku boom. „Stolní tenisté
mají řadu nových členů a zájemců. Myslím, že je pro ně tato lokalita sídliště velmi dobrá, podle
jejich reakcí lepší než v bývalé 17.
ZŠ, a velmi se jim tady líbí, což
je i důvodem, proč se navýšily
jejich počty,“ upozornil ředitel
Formánek.

Nové sportoviště
dějištěm
šermířských
turnajů
Z nových prostor, které přišli
slavnostně otevřít nejen zástupci sportovního oddílu, který
spadá pod TJ Baník Most, ale
také zástupci vedení města,
měli radost hlavně mladí sportovci, kteří předvedli ukázky
šermu. „Za třináctiletou praxi,
kterou v Mostě máme, prošel
šerm různými prostorami. Tu
lepšími, jindy horšími a z posledních nás vyhnala plíseň, i když

 Nové zázemí pro sportovce pochválili také primátor Jan Paparega
(uprostřed) či ředitel Sportovní haly Most, a. s. Petr Formánek (vlevo).
jinak byly docela prima. A tak
jsme se dostali sem. Jsme rádi,
že ředitel sportovní haly nám
takové prostory našel a město
našlo peníze pro tak netradiční
a nemasový sport, jako je šerm.
Tyto prostory jsou krásné a je tu
vidět hodně práce,“ poděkoval
za všechny sportovce šéftrenér
oddílu Petr Lískovec. Ten mimo
jiné zmínil, že od letošního září
se zdařilo do oddílu získat nové
talenty. O tento druh sportu
mají zájem nejen chlapci, ale
také dívky. „Chceme pokračovat
v soutěžích, které máme rozjeté.
Trvalo to dlouhá léta, než jsme
se dostali tam, kde jsme. Pořá-

dali jsme v minulých letech řadu
dětských turnajů, dokonce se
nám dvakrát podařilo pořádat
republikové mistrovství veteránů. Obnovili jsme tradici turnaje
o pohár města Mostu, který se tu
šermoval už před více než třiceti
lety. Povedlo se nám udělat několik žákovských turnajů, přičemž
na jaro jsou naplánovány tři pro
dívky a tři pro chlapce,“ vyjmenoval dále Petr Lískovec a dodal: „Jsme rádi, že tyto turnaje
budeme moci pořádat v našem
novém a reprezentativním působišti a nebudeme muset vymýšlet
žádné jiné alternativy a pracně
shánět prostory.“
(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
Termín nástupu: leden 2017
Zájemci mohou zasílat svůj strukturovaný životopis na e-mail:
ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz, a to nejpozději do 25. 11. 2016.
Uchazeče, kteří splňují uvedené požadavky, budeme kontaktovat
s termínem konání výběrového řízení.
Rádi vás přivítáme ve svých řadách!

 Mladí šermíři si nové kolbiště velmi užívali a předvedli přítomným parádní kousky s kordy.

V nemocnicích se méně
krade, pomáhají nové skříňky
ÚSTECKÝ KRAJ – Nové bezpečnostní skříňky od Ústeckého kraje přispívají ke snížení krádeží v nemocnicích.
Dvě stě devadesát devět nových bezpečnostních skříněk
získaly nemocnice Krajské
zdravotní v uplynulých týdnech
díky podpoře Ústeckého kraje.
Nově si tak mohou pacienti na
dalších sedmnácti odděleních
uložit a uzamknout do uzamykatelných skříněk své osobní
věci. „Bezpečnostní skříňky byly
rozděleny na základě požadavků
jednotlivých oddělení. Dvířka
schránek jsou opatřena zámkem,
kdy klíč má pacient u sebe. Opatření by mělo přispět k dalšímu
zlepšení komfortu pacientů,“
uvedl ředitel Odboru vnitřních
věcí Krajské zdravotní Jiří Vondra, pod něhož oblast bezpečnosti v nemocnicích spadá.

Bezpečnostní skříňky od Ústeckého kraje ovšem nejsou na
odděleních nemocnic jedinou
možností, která předchází odcizení či ztrátě osobních věcí
pacientů. „Zdravotní sestry na
jednotlivých odděleních, respektive stanicích, při nástupu
k hospitalizaci nabízí každému
pacientovi uložení cenností,
nejběžněji šperků, finanční hotovosti a dalších předmětů do
nemocničního trezoru. Vždy
je s nemocným, který využije
této možnosti, sepsán protokol
o uschovaných věcech,“ dodal
Jiří Vondra.
Díky nejrůznějším bezpečnostním opatřením se podařilo
v nemocnicích počet případů

okradení pacienta nebo ztráty jeho cenností snížit. V roce
2013 evidoval zdravotnický
personál v nemocnicích Děčín, Ústí nad Labem, Teplice,
Most a Chomutov 124 událostí.
V roce 2015 zaznamenal již jen
35 případů. „Krádeže osobních
věcí při pobytu v nemocnici nicméně nadále zůstávají problémem, k jehož řešení mohou významně přispět i sami pacienti,
a to zejména zvýšenou opatrností ve vztahu ke svým osobním věcem. Nemocnice jsou otevřenými zařízeními, a proto je
v rámci hospitalizace nezbytné
řídit se doporučenými postupy
a využívat opatření a služeb na
ochranu osobního majetku, které nemocnice Krajské zdravotní
poskytují,“ doplnil Jiří Vondra.
(sol)
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Nový domov Alzheimer:
Podepsáno a pronajato!
MOST – Zatím prázdný a zchátralý blok 60 v ulici Táboritů má nového nájemce. Stala se jím společnost Domov Alzheimer třetí, která
v něm do dvou let začne provozovat zařízení pro nemocné Alzheimerovou nemocí.
Zástupce investora, společnost Mostecká bytová, za účasti
projektanta a budoucí provozovatel – Domov Alzheimer
třetí, podepsali smlouvu o spolupráci. „Součástí této smlouvy
je i budoucí nájemní smlouva.
Podpisem smlouvy by měla být
zajištěna dlouhodobá spolupráce
mezi Domovem Alzheimer, který
bude zařízení v Mostě provozovat, a společností Mostecká bytová na dvacet let s patnáctiletou
opcí. Obě strany se také shodly
na výši nájemného, které by mělo
činit dva miliony korun ročně,“
uvedl ředitel Mostecké bytové
Jaroslav Kudrlička.
Bývalý nájemní blok by se
měl kompletně zrekonstruovat a rozšířit. Vzniknout by tu
mělo například ještě jedno patro navíc, čímž dojde k nárůstu
ubytovacích míst. Celková kapacita zařízení by se tak měla
pohybovat kolem devadesáti až
sta lidí. V objektu budou také
dva výtahy. Plánuje se zde také
přístavba kuchyně a samostatná jídelna. Chybět by neměly
ani prostory, kde budou moci
klienti provozovat venkovní
aktivity apod. Areál bude oplo-

cený. V zařízení by mělo pracovat kolem padesáti až šedesáti
zaměstnanců.
„Ačkoliv se může zdát, že
kolem bloku 60 panuje zdánlivě klid, opak je pravdou. Právě
probíhá mravenčí práce, kdy se
zpracovává a precizuje projektová dokumentace, abychom
získali všechna potřebná úřední razítka a mohli se vrhnout

do samotné realizace,“ uvedl
ředitel Mostecké bytové s tím,
že projektová dokumentace by
měla být připravena pro stavební řízení včetně vydání stavebního povolení ještě do konce února příštího roku. „Když
vše půjde podle předpokladů,
počítáme s tím, že v prvním
kvartále příštího roku bychom
měli vyhlásit poptávkové řízení
na zhotovitele a s rekonstrukcí by se mohlo začít. Stavba
by měla být hotova zhruba do
dvou let,“ podotkl ještě Jaroslav
Kudrlička.

Společnosti Domov Alzheimer třetí se rozhodla
Mostecká bytová (jejímž je
město Most stoprocentním
akcionářem) svěřit do péče
zařízení díky kladným a pozitivním zkušenostem. Domov Alzheimer již obdobná zařízení, která zástupci
města Mostu navštívili,
provozuje například v Roztokách u Prahy či u Karviné.
Lidé, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, jsou v Mostě
nyní umístěni v zařízení Astra.
Ti se odtud přestěhují do nového zařízení v bloku 60. Uvolněná lůžka by pak měla být určena
pro ostatní klienty Domova pro
seniory v Astře podle pořadníku.
(sol)

 Na jaře by se mělo začít s rekonstrukcí bloku.

Adam Doležal: Zkouší se mi skvěle
MOST – Na prkna Městského divadla v Mostě přichází šestá činoherní premiéra sezony. Odehraje se ve zcela novém hracím prostoru
Aréna, kterou inscenací inspirovanou pouličním a lidovým divadlem – Souborné dílo Williama Shakespeara (zkrácená verze) - symbolicky pokřtí režisér Adam Doležal. Tato inscenace je jeho první
spolupráce s mosteckým divadlem. Jak se mu zkoušelo a zda již
v labyrintu divadla nebloudí, prozrazuje v následujícím rozhovoru.
S mosteckým souborem jste
spolupracoval poprvé, jak se
vám zkoušelo?
Skvěle. Všichni tři kluci jsou
nápadití, pracovití, charismatičtí a myslím, že sdílíme i podobný smysl pro humor, což je pro
představení tohoto typu důležité. Navíc jsou báječně sehraní,
takže nemusím mít strach, že
by během improvizací, kterých
je v představení pěkná řádka,
nechali jeden druhého ve štychu
(čímž nemyslím divadelní světlo, ale „na holičkách“).
Čím vás zaujala nabídka
mosteckého divadla a inscenace Souborné dílo Williama
Shakespeara?
Na podobně vystavěném textu jsem zatím ještě nepracoval.
Souborné dílo W. S. je hra, ve
které během zkoušení nejde o to
zevrubně rozebírat motivace postav, jejich psychologické pochody, nebo řešit gradaci příběhu. Text hry vznikl z čiré radosti
z divadla a řekněme z přetlaku
tvořivosti. Během zkoušení šlo
většinou jen o to, přinášet nové

a nové nápady a pustit fantazii
z uzdy, jak moji, tak především
herců, ale i výtvarnice. Už na
začátku mi bylo jasné, že tohle
nebude běžné zkoušení a že by
na zkouškách mohla být zábava
a to se mi potvrdilo.
O čem je Souborné dílo W.
S. a čím je inscenace zajímavá?
Souborné dílo W. S. je především kabaret. Žádnou filosofickou hloubku od něj nelze očekávat. Hra vznikla jen a pouze pro
to, aby pobavila, pokud možno
co nejpřekvapivějšími a nejhravějšími způsoby. Kdybych chtěl
vystopovat nějakou příběhovou
linku, tak bych musel skončit
u toho, že se tři herci rozhodli
sehrát za jeden večer všechny Shakespearovy hry, včetně
sonetů. Protože jsme během
zkoušení dávali hodně prostoru
improvizaci, tak je dost dobře
možné, že každé představení
bude v něčem trochu jiné. A čím
bude inscenace zajímavá? Nerad
bych cokoliv prozrazoval, protože překvapeních máme pro
diváka přichystaných dost.

 U inscenace se divák rozhodně nebude nudit.

Adam Doležal
Jste režisér, který má svou
jasnou představu, nebo necháváte hercům prostor pro jejich
nápady?
Rozhodně nechávám hercům
prostor. V tomto případě by to
ani jinak nešlo, protože naším
cílem bylo mimo jiné dosáhnout uvolněnosti a radosti ze
hry. Navíc bych já sám nikdy
nedokázal vymyslet takovou
spoustu nápadů a gagů, se kterými herci během zkoušení přišli. Ale i obecně dávám hodně
na názory herců, protože považuji jejich tvořivost za hlavní
stavební kámen jakékoli inscenace. Před začátkem zkoušení
si samozřejmě vždy vše pečlivě
připravím, ale spíše pro to, abychom se v případě nouze měli
k čemu vrátit. U vážnějších her
si více hlídám základní koncepci, ale jakými způsoby ji ro-

zehrát, na to přicházíme vždy
s herci společně. Mám rád ten
pocit, když si doma za stolem
vymyslím nějaký nápad, jsem
přesvědčen o jeho genialitě a na
zkoušce vymyslí herec z fleku
něco lepšího.
Liší se nějak váš pohled
na divadlo z pohledu diváka
a z pohledu režiséra?
Rozhodně. Ony se tyto přístupy ovlivňují. Jako divák si
už málokteré představení užiji,
aniž bych rozebíral, jak k němu
režisér přistoupil, jak který herec hraje a jak mají například
nasvíceno. Na druhou stranu se
během zkoušení vnímám jako
první divák. V jistém směru ale
divákům moc závidím, protože
jsem hrozný trémista a stává se
mi, že když jdu na jakékoli představení (nemusí v něm ani hrát
nikdo, koho znám), tak jakmile
se zhasne v sále a otevře opona,
dostanu trému, polije mě studený pot a rozklepou se mi ruce.
A co je nejhorší, že se mi to začíná stávat i v kině, kde nehrozí, že by se něco, lidově řečeno,
podělalo. Asi nemoc z povolání.
Na začátku zkoušení jste prý
měl trochu problém najít cestu
na jeviště a na zkušebnu. Už
víte kudy kam?
Popravdě se pořád občas
ztrácím. Zrovna včera jsem nasedl do špatného výtahu a nemohl najít jeviště. Za to může
můj orientační smysl, který mě
zřejmě opustil ještě v kolébce.
Někdy jsem schopný se ztratit
i na schodišti. Ale je pravda, že
během zkoušení jsem si už trochu zvykl a nemusím se kolemjdoucích každé dvě vteřiny ptát,
jestli jdu správně na zkušebnu,
nebo na jeviště. Občas se sice
místo zkušebny objevím třeba
na toaletách, ale záhy mi dojde,
že je to vlastně dobře. Beru to
jako osud, ať jdu, kam jdu, dřív
nebo později skončím tam, kde
jsem měl zrovna být.
(nov)

Rodinná
záležitost
Brali se s Milanem krátce
po tom, co spolu začali chodit.
Byla si jistá, že jsou stvořeni jen
pro sebe. Hlavní důvod ale byl,
že čekala dvojčata. Nechtěla jít
na potrat a nechtěla také děti
vychovávat sama. Nastěhovali
se do bytu, který jim přenechali
jeho rodiče. Milan
si našel poměrně
dobře placené místo v provozu místní
slévárny. Když se jí
narodily dvě holčičky, byla šťastná.
Milena a Jitka rostly
jako z vody. Najednou už měly věk na
školku a ona mohla
jít do práce. Vlastně
se na to těšila. Péče
o dvě velmi živé holčičky ji už
zmáhala. Našla si přáci ve stejné firmě jako Milan. Rodinný
rozpočet se tím výrazně vylepšil. Mohli si dovolit v létě vyjet
na dovolenou, holkám koupila
kola. Při všech starostech si ani
nevšimla, že se Milan chová jinak. Nestihla ho sledovat. Že
má Milan mladičkou milenku, jí
řekly až kolegyně z práce. Uhodila na něj a on se jí přiznal. Začal si s holkou, která prodávala
v kantýně. Dobře věděla, o koho
jde. Mladinká, hloupá s prsama neustále vystrčenýma nad
pultem. Rozhodla se, že k celému problému bude přistupovat
racionálně. Pokud Milan vztah
okamžitě ukončí, zapomenou na
to. V opačném případě se rozvedou a Milan dalších patnáct let
bude vydělávat jen na alimenty
na jejich dvojčata. Dohodli se.
Milan se se svou milenkou rozešel, našel si jinou práci, aby se
s ní nepotkával. Měl sice méně
peněz, ona ale klid na duši. Aby
rodinný rozpočet trochu vyrovnala, začala pracovat na směny.
Doma se vše zklidnilo, žili si
spokojeně. Milan se holkám
hodně věnoval. Zatímco ona
pracovala, on je vodil do kina,
na kroužky, učil se s nimi. Když
bylo holkám čtrnáct let, všimla
si, že mají s otcem mnohem srdečnější vztah než s ní. Svěřovaly se mu, smály se s ním. V rodině byla ona ta přísnější. Milan
holkám všechno dovolil. Ona
jim zakazovala. Zdálo se jí, že
jsou holky na svůj věk předčasně
vyspělé. Namalované, vyzývavě
ukazovaly prsa v příliš těsných
trikách. Milan se jich zastával.
Holky se chtějí prostě jen líbit
a mladí to tak neberou. Ustoupila, neviděla to ale ráda. Bála
se, že její holčičky zbytečně brzy
začnou přitahovat muže. Jejím
starostem se ale Milan smál. On
už je ohlídá. Rozhodla se, že se
bude holkám víc věnovat. Byla
ale příliš unavená z těžké práce
v továrně a z péče o rodinu. Nakonec byla ráda, když se nemusela starat. Holkám ještě nebylo
patnáct let, když si uvědomila,
že nemenstruují. Uhodila na ně,
holky ale zarytě mlčely. Přinesla
tedy z lékárny těhotenský test.
Měla pravdu, obě její dcery měly
pozitivní výsledek. Nevěděla, co
budou dělat. Křičela na ně, obě
je zbila. Chtěla vědět, s kým si
ty děty uhnaly. Než šla na noční
s Milanem celou situaci probírala. Půjde s holkama druhý den
ráno k doktorovi a pak hned na
policii. Ještě jim není patnáct. Ti
kluci spáchali trestný čin. Milan ji uklidňoval. Nechtěl, aby
se unáhlila. Holky neřeknou,
s kým se vyspaly. To už zkoušel. Neměla by dělat ostudu.
Spíš by si měla rodina poradit
jinak. Zbavit holky těch outěž-

5
SOUDNIČKA
ků, aby nikdo nic nevěděl. Nesouhlasila s ním. Nechá si ještě
vše v klidu projít v hlavě. Šla do
práce, ale myslela jen na situaci
doma. Nakonec se s mistrovou
dohodla a vrátila se domů. Nemohla pracovat. Tiše odemkla.
Myslela si, že už
budou všichni spát.
V pokoji byla tma,
v ložnici ale svítila
lampička. Slyšela
smích.
Napadlo
ji, že jsou holky
s Milanem v posteli.
Jako malé k nim do
ložnice chodily často. Otevřela dveře
do ložnice a zůstala
stát v šoku. Jen tiše
zírala. Nejprve si
jí nikdo z té trojice
nevšiml. Všichni byli nazí. Milan souložil s jednou i druhou,
líbali se, hladili. Výjev, který se
před ní odehrával, byl jako ze
špatného pornofilmu. Udělalo
se jí špatně od žaludku. Teď jí
bylo jasné, jak holky přišly do jiného stavu. První si jí všimla Jitka. Vykřikla a rychle se přikryla
dekou. Pak se schovala i Milena.
Otočila se a odešla do kuchyně.
Musela se napít. Milan za ní přišel už oblečený. Říkal nesmyslná
slova. Obhajoval sebe i holky.
Prosil ji, ať se neunáhlí, ať nedělá nic, co by všem ublížilo. On
holky nezneužíval. Všem se to
líbilo. Samy to chtěly. On prostě
potřebuje sex s mladýma holkama a kvůli ní nechtěl už žádnou milenku. Takhle je všechno
v rodině. Všichni se milujou.
Otočila se a odešla z bytu. Šla
rovnou na policii, aby na Milana podala trestní oznámení. Co
následovalo, prožívala jako ve
snu. Policie vyšetřovala Milana i holky. Ty všechno zapíraly,
otce bránily. Lékařské vyšetření
ale bylo jasné. Pak dva potraty.
Milan skončil ve vazbě. Holky
s ní nemluvily. Jen jí oznámily,
že ji nenávidí. Jestli tátu zavřou,
utečou od ní a už je nikdy neuvidí. Donutila je k návštěvě
psychologa. Byla těsně před
zhroucením, když jí lékař napsal prášky na nervy. Trochu se
po nich uklidnila. Soud jednal
krátce. Milana poslal soudce do
vězení, v novinách o něm psali, jako o lidské zdrůdě. Holky
přestaly chodit do školy. Ostatní
děti se jim smály, kluci si na ně
dovolovali. Jejich život se úplně
změnil. Nechtěla holky nechávat
dlouho samotné, změnila práci,
začala chodit jen na ranní. Musela změnit také byt, protože
z jednoho platu neutáhla nájem.
Byla vyčerpaná, neustále pod
práškama. Holky jí nepokrytě
dávaly najevo, že ji nenávidí. Až
tátu pustí, nastěhují se k němu.
Od soudu ještě neuběhl ani rok,
když přišla zpráva, že se Milan
ve vězení zabil. Ostatní vězni
mu pobyt v kriminále zpestřovali každý den. V jejich očích byl
pedofil. Nevydržel to. Nevěděla,
jestli to má říct holkám. Nakonec se rozhodla, že ano. Nijak
na tu zprávu nereagovaly. Večer
jí Jitka dokonce připravila čaj.
Napadlo ji, že se snad všechno
nakonec srovná. Vypila si nápoj
a hned usnula. Holky do čaje
rozpustily prášky, které měla na
spaní. Spící matce přitiskly polštář na obličej. Tiskly tak dlouho,
až přestala dýchat. Zasloužila si
smrt. Zničila jim i tátovi život.
Ony jsou ještě příliš mladé na to,
aby je někdo poslal do vězení.
Prožily traumata, jsou zneužívané děti. Do osmnácti let si jen
pobydou v ústavu, a pak budou
volné.
(pur)
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Stará dáma se změnila k nepoznání
LITVÍNOV – Litvínovská Citadela vstoupila do nové sezóny jako
nová. Město zrekonstruovalo v jejím okolí chodníky, správce Citadely pak vstup a šatny. K dokonalosti chybí Citadele už jen nové sedačky v kinosále.
V posledních dvou letech
spolykala rekonstrukce Citadely
postupně bezmála pětadvacet
miliónů korun. Na centru litvínovského kulturního dění je to
ale znát. Nejprve prošla Citadela
zásadní rekonstrukcí obvodového pláště, oken, dveří a střechy.
To změnilo „starou dámu“ k nepoznání. Ve vestibulu Citadely

přibyla divadelní kavárna, rekonstrukcí prošly toalety. „Kavárna hodně Citadele prospěla.
Chodí sem lidé nejen před a po
představení, ale také rodiče dětí
ze sousední ZUŠ a oblibu získává i u veřejnosti. Byl to dobrý
krok pro oživení celého kulturního zařízení,“ říká jednatel
SPORTaSu Miroslav Otcovský.

V kavárně nabízí nejen příjemné občerstvení, ale funguje také
jako filmový klub a zázemí pro
alternativní umění. Důstojnosti
Citadely prospělo také odhalení původní grafiky uznávaného umělce Zdeňka Sýkory ve
vstupní hale. „Během léta jsme
se letos zaměřili na šatny a vstup
do Citadely. Pozornost jsme věnovali také společenskému sálu,
což uvítají hlavně tanečníci.
Změnil se netradiční tvar parketu, zmizelo staré obložení jeviště. Upravili jsme také šatny pro

 Citadela je po letech opět jako nová.

Pečete na Vánoce vánočku a máte
nějaký speciální rodinný recept?
Pokud ano, zašlete jej na adresu listy@mesto-most.cz.
Nejlepší recepty společně se jménem toho, kdo je poslal, budou
otištěny v předvánočním čísle Mosteckých listů,
které vyjdou 15. prosince.
Podělit se nemusíte pouze o recepty, ale můžete poslat i fotograﬁe
svých vánoček nebo sami sebe, jak je vyrábíte.

hostující umělce. Tam bylo vše
ještě původní. Chtěli jsme, aby se
i umělci cítili v Citadele dobře,“
přiblížil letní úpravy Miroslav
Otcovský. Citadela je po všech
těch opravách, úpravách a rekonstrukcích jako nová. Zbývá
už jen změna v kinosále. „Tady
se nám už podařilo zregulovat
vzduchotechniku, takže ji můžeme používat i během představení. Původní byla velmi hlučná
a dala se pouštět pouze o přestávkách. V kinosále tak bylo během
představení k nedýchání. To jsme
ale vyřešili, nyní zbývá poradit
si se sedačkami a opravit schody v kinosále. Na sedačky jsme
získali dotaci 350 tisíc korun od
Státního fondu kinematografie. Vyhlásit chceme akci Kup si
svou sedačku, což má být taková
sbírka mezi obyvateli Litvínova.
Není to náš původní nápad, už
to dobře zafungovalo v jiných
městech. Zbytek žádáme doplatit od města, ale o tom musí ještě
rozhodnout zastupitelé. S provedeným úpravami jsme spokojeni,
stále je však co zlepšovat a modernizovat,“ doplnil Miroslav
Otcovský.
(pur)

Čáry máry za odměnu i pro poučení
LITVÍNOV – Kouzelnické představení zorganizovaly litvínovské preventistky kriminality Michaela Hejčová a Pavla Pawlovski pro děti,
které byly během prázdnin na příměstském táboře. Za odměnu, ale
také pro poučení.
Kouzelnické představení je
další akcí, která navazuje na
aktivity během příměstského
tábora. „Pro děti je to nejen zábava, ale hlavně poučení. Program je stylizován do hry o využití kouzel, triků, neuvěřitelných
jevů. Zábavnou formou seznamujeme děti s dalšími dovednostmi důležitými pro lidský život. Schopnost spolehnout se na
vlastní úsudek, rozlišovat realitu,
skutečnost a domněnku. Chceme
také podporovat v dětech touhu
přijít záhadám na kloub a naučit
se logicky uvažovat,“ říká preventistka Městské policie Litvínov Michaela Hejčová. Pokusy
a experimenty si děti vyzkoušely
ještě před kouzelnickým představením v nízkoprahovém centru Jaklík. „Během listopadu nás
ještě čeká Rodičovská kavárna.
Do Jaklíku pozveme rodiče, připravíme pro ně pohoštění a budeme si společně vyprávět o tom,
co děti prožily během prázdnin.
Připravíme pro ně také výstavu
fotografií z letních výletů. Chceme, aby rodiče prožívali se svými
dětmi jejich radosti. A také, aby
se o ně děti uměly podělit,“ doplnila Michaela Hejčová. Během
podzimu ale nebude preventistka zanedbávat ani seniory. I pro
ně připravila hned několik akcí.
„Nejprve to bude beseda s psychologem. Takový nácvik toho,
jak odmítnout, co nechtějí. Služ-

by, zboží. Jak se vyhnout tomu,
aby s nimi někdo manipuloval.
Připravujeme také další besedy
v jednotlivých klubech. Chceme se od seniorů dozvědět, co
je v současné době nejvíc trápí.
Navštíví také služebnu městské
policie. Podívají se na to, jaká
místa vidí obsluha kamerového
systému. A budou mít možnost
vyptat se na vše, co je zajímá. Už
mají připravené otázky. Mimo
jiné se chtějí ptát, jak se vymáhá
nulová tolerance, jak se postupuje proti těm, kteří odkládají

 Děti z nízkoprahového centra se učily rozpoznat realitu.
objemný odpad u popelnic, jestli
mohou strážníci něco dělat s lidmi, co od nich žádají příspěvek

na charitu. Otázek bude určitě
hodně,“ shrnula Michaela Hejčová.
(pur)

 Co jsou čáry a co skutečnost, jim předvedl kouzelník.

Bazén ještě funguje, už má ale namále
LITVÍNOV – Další sezónu má před sebou litvínovská plavecká hala
a ještě minimálně dva roky musí fungovat. Během letních prázdnin
se proto správce plavecké haly snažil odstranit nejhorší závady, aby
bazén vydržel po dobu výstavby nového areálu koldomského koupaliště.
Pokud vše půjde tak, jak je
naplánováno, bude nová plavecká hala otevřena na konci
roku 2019. Do té doby si musí
správce plavecké haly, společnost
SPORTaS, poradit s nejhoršími
závadami a udržet čtyřicetiletou
„stařenku“ v kondici. „Bazén
po letošní letní odstávce funguje,

udělali jsme vše pro to, aby mohli
Litvínovští využívat krytý bazén další sezónu,“ říká jednatel
SPORTaSu Miroslav Otcovský.
Nezbytné opravy vyšly na 500 tisíc korun a podle jednatele si jich
běžný návštěvník ani nevšimne.
„Rok od roku je stále složitější
bazén po letní odstávce opět na-

startovat. Letos jsme opravovali
technologii ohřevu vody a dopouštění, obložení saun, vyspravovala
se dlažba a některé nátěry. Bazén
už má ale dožito a další tři roky
ho udržíme v chodu jen s velkým
úsilím,“ doplnil Miroslav Otcovský. Nová plavecká hala bude
stát na koldomském koupališti.
Zastupitelstvo už dalo výstavbě
haly zelenou. „Pokud nenastane žádná zásadní havárie, tak
tři sezóny ještě vydržíme,“ je
přesvědčen Miroslav Otcovský.
O plaveckou halu mají obyvate-

lé Litvínova velký zájem. „Lidé
chodí plavat, ale zájem mají také
o saunování. V nové hale je proto
navržena také sauna,“ prozradil
Miroslav Otcovský. V současné
době funguje plavecká hala v tradičním režimu. Třikrát v týdnu je
možné ranní plavání před nástupem na každodenní povinnosti.
Do bazénu chodí školky i školy.
K tréninkům ho využívá plavecký oddíl, v odpoledních a večerních hodinách plave veřejnost,
SPORTaS provozuje také plaveckou školu.
(pur)

zpravodajství

Jak změnit koupaliště? Řekněte si
LITVÍNOV – Uplynulá sezóna byla podle správce litvínovského koupaliště průměrná. Počasí bylo vrtkavé a ovlivnilo i návštěvnost letních bazénů. Stabilní letní vedra v září už sezóně nepomohla. Brány
koupaliště zůstaly v září zavřené i při letních třicítkách.
Průměrné léto, průměrná
návštěvnost, žádné zásadní
problémy. Tak hodnotí Anna
Egerová, vedoucí provozu společnosti SPORTaS, uplynulou
letní sezónu. „Nemuseli jsme
řešit žádné mimořádné události,
nikomu z návštěvníků se na koupališti nic nestalo, prostě takové
poklidné průměrné léto. Na konci sezóny jsme ale museli řešit závadu velkého bazénu. Aby mohla
být závada odstraněna a přesně
určeno místo, kde voda uniká,
musela se oprava řešit při naplněném bazénu. Zbývala jediná
možnost, a to v září. Museli jsme
proto zklamat návštěvníky, kteří
chtěli teplé září ještě využít ke
koupání a koupaliště zavřít. Teď
už je ale vše opraveno. V příští
sezóně můžeme bazén napustit
naplno. S využitím přepadu lépe
funguje čištění vody, a tak už
dnes můžeme slíbit, že voda ve
velkém bazénu bude azurová,“
vysvětlila Anna Egerová, proč
bylo koupaliště v září zavřené. „Pro příští rok chceme více
atrakcí pro děti, ale rádi bychom,
aby si návštěvníci sami řekli. Aby
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Přijmeme nové pracovníky do týmu!

nám napsali, co jim na koupališti
chybí, co chtějí změnit. Tak, aby
byli spokojeni,“ vybízí Litvínováky Anna Egerová. Své nápady
mohou lidé psát na info@sportas.cz.

Nabídka pozic:

Strojník energetického zařízení (UE)
Provozní zámečník (UE)
Technický pracovník – specialista (UE)

Letní program:
radost versus
stížnosti
Otazníky stále ještě visí na
letním programu na koupališti.
Pro někoho vítaná alternativa
ke kultuře v Litvínově, pro jiného zdroj potíží a stížností.
„Obyvatelé Koldomu si stěžují
na hluk. Snažíme se všechny
akce ukončit do 22. hodiny, promítání letního kina jsme přesunuli tak, aby zvuk co nejméně
obtěžoval obyvatele Koldomu.
O využívání areálu pro letní
kulturní akce ale musí rozhodnout zastupitelé města,“ doplnila Anna Egerová. Do budoucna
SPORTaS také zvažuje renovaci zeleně na koupališti. „To by
mělo být součástí projektu na
obnovu zeleně kolem sportovní
haly. V současné době probíhá

United Energy, a.s. a Severočeská teplárenská, a.s.

Provozní elektromechanik (ST)
Nabízíme:
 Máte nápad jak koupaliště vylepšit? Neváhejte ho poslat.
biologický průzkum. Úprava
zeleně by se týkala nejen koupaliště, ale také okolí haly, zejména malého oprámu, o kterém
někteří návštěvníci haly nemají
ani tušení,“ vysvětlila Anna
Egerová. Sportovní hala prošla
také zásadní rekonstrukcí za
desítky miliónů korun. Dostala
nové zateplení, výplně, střechu, zrekonstruovalo se zázemí
pro sportovce, povrch sportovní plochy. Nově také sedačky,
vstup a toalety pro návštěvníky.
Novinkou je prostor pro trénování lukostřelby. „Lukostřelci

neměli žádný vyhovující prostor. Přizpůsobili jsme jim proto
ochoz nad tribunami pro diváky.
Je to dostatečně dlouhý prostor
pro střelbu lukem, od zbytku
haly jsme ji oddělili bezpečnostními sítěmi, které by případně
zbloudilý šíp spolehlivě zachytily,“ představila další novinku
Anna Egerová. V hale, ke které
v nedávné minulosti přibyl
i gymnastický sál, zbývá pouze
rekonstrukce příhradové střešní
konstrukce, což ale návštěvníci
ani sportovci nijak nepocítí.
(pur)

• nabízíme dlouhodobou práci na HPP
• 28 dní dovolené
• příspěvek na penzijní pojištění
• příspěvek na stravování
• příspěvky na rekreaci

Živá krušnohorská řemesla měla premiéru
LITVÍNOV – Šikovné ruce krušnohorských řemeslníků, pro které
jsou tradiční výrobky stále zdrojem obživy, mohou lidé obdivovat
v zámku Valdštejnů. Partnerský spolek Litvínov spolu s Destinační
agenturou Krušné hory tu připravily expozici Živá krušnohorská
řemesla.
V prostorách Destinační
agentury Krušné hory v zámku
Valdštejnů si mohou návštěvníci
nově prohlédnout výrobky krušnohorských řemeslníků z české
i německé strany Krušných hor
a podhůří. K vidění jsou například originální šperky s granáty
těženými v podhůří Krušných
hor, dřevěné figurky truhlářů
z Olbernhau, paličkovaná krajka krušnohorských paličkářek,
keramika i šité hračky a mnoho dalších výrobků. „Výstava je
součástí letošního projektu, na
kterém spolupracujeme s Destinační agenturou Krušné hory
a který nese název Živá krušnohorská řemesla. Kromě výstavy

tradičních řemeslných výrobků

připravujeme také katalog řemeslníků, jejichž výrobky si mohou
lidé objednat a koupit. Součástí
projektu je také řada řemeslných
trhů, kde své výrobky řemeslníci
předvedou ‚naživo‘. Celý projekt
finančně podpořil Ústecký kraj,“

 Řemesla z Krušných hor obdivovala i místostarostka Erika Sedláčková.

prozradila ředitelka Partnerského spolku Litvínov Marie Svačinová. Vernisáž výstavy naplánovali organizátoři akce na stejný
den, kdy v Litvínově probíhala
Slavnost sklizně řemesel. „Katalog sice budeme křtít až koncem roku, ale tohle byla ideální
příležitost pro zahájení výstavy.
Vše se podařilo zrealizovat díky
pomoci lidí ze zámku,“ poděkovala za spolupráci Marie Svačinová. Připravovaný katalog řemesel bude ve dvojjazyčné verzi
pro německé i české zákazníky.
„Chceme tím nejen představit
řemesla, která jsou v Krušných
horách a podhůří stále ještě živá,
ale také pomoci řemeslníkům
s jejich prezentací. Tak, aby se
o jejich práci lidé dozvěděli víc,“
dodala Marie Svačinová. Projekt
zaujal také radní Ústeckého kraje, a tak ho podpořili z Fondu
Ústeckého kraje.
(pur)

Další podrobnosti k jednotlivým pozicím najdete na stránkách
www.ue.cz v záložce kariéra.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo + 420 777 972 799
nebo pište na e-mail: stanislava.prazenicova@ue.cz.

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

Chcete na vysokou školu, která Vám dá
skutečné základy pro nastartování kariéry, a ne
jenom prázdný titul? Chcete studovat mezi lidmi,
kteří milují business a rozumí mu? Nechcete
trávit ve škole každý den, ale raději byste si
přizpůsobili studium podle vlastních možností?

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Pro školní rok 2016/2017 otevíráme studijní programy:

•Bc. Ekonomika a management
•MSc in Business Management
•MBA Senior Executive
•Postgraduální program Strategické
řízení pro manažery a podnikatele
•Postgraduální program Právo pro
manažery a podnikatele
Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

Kde nás najdete: Praha, Brno, Ostrava, Bratislava
www.facebook.com/BIBSvysokaskola/
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Město Lom má důvod k oslavě
Píše se o něm už 675 let
LOM – Pořádně vysoké výročí první písemné zmínky o městě letos
oslavují Lomáci. Poprvé se o městě Lom psalo před 675 lety. Součástí oslav bude mimo jiné odhalení památníku důlních děl v Loučné či
udělení historicky prvního čestného občanství města. Oslavy jsou
naplánovány na 14. listopadu.
Oslavy 675. výročí od první
zmínky o městě jsou rozloženy
do celého roku. Ta hlavní sláva
se ale odehraje v Lomu 14. listopadu, kdy si město zároveň
připomíná 70 let od neštěstí na
dole Kohinoor. V rámci oslav
udělí starostka města Kateřina
Schwarzová také první čestné
občanství města Lomu a to Jiři-

ně Fikejzové. Významná česká
textařka a rodačka z Lomu za
svou práci získala celou řadu domácích ocenění. Je řazena mezi
nejlepší české textaře. Z jejího
pera vyšly například texty k písním To mám tak ráda, Řekni,
kde ty kytky jsou nebo Markétka. „Čestné občanství je nejvyšším čestným osobním vyzna-

menáním udělovaným městem
jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci
či dobrou pověst města. Může
se jednat také o zvláštní projev
úcty významným osobnostem
v oblasti politické, vědecké, umělecké či sportovní,“ říká k návrhu
čestného občanství starostka
města. Ta se během oslav rovněž
setká s mladými lidmi z Lomu,
kteří dosáhli významného úspěchu ve své činnosti. „Je to naše
mladá generace, která reprezentuje město v umění či sportu. Za
jejich činnost jim bude předán

pamětní list města,“ prozradila Kateřina Schwarzová. V den
oslav bude v Loučné odhalen
Památník zaniklých důlních děl.
„Jsme město s hornickou tradicí
a hrdě se k nim hlásíme. Starých
důlních děl bylo na území Lomu
rovných deset. To nejstarší se
datuje do roku 1845. Památník
bude stálou připomínkou historie
města,“ doplnila starostka. Do
oslav se zapojí také lomská základní škola. Žáci školy připraví
na slavnost vystoupení. Podrobný program lomských oslav najdete na homerlive.cz.
(pur)

Lomské děti vyzdobily své město
LOM – Děti lomské základní školy se zapojily do celoročních oslav
675. výročí o první zmínce o městě. Na prázdné zdi vymalovaly nejvýznamnější městské budovy. Přidaly také čtvero ročních období
v Lomu.
Hned ve dvou ulicích Lomu
jsou k vidění výtvarná díla dětí
z lomské základní školy. Ve
Šrámkově ulici přibylo na zeď
čtvero ročních období. Kostel,
radnici či školu pak v podání
dětské kresby mohou Lomáci
obdivovat na zdi v ulici Jaroslava Vrchlického. „Chtěli jsme,
aby se děti podílely na výzdobě
města. Aby přispěly svým dílem.
Když děti více vědí o historii
města, když se samy přímo podílí na tom, jak město vypadá,
mají méně chuti cokoliv ve městě
ničit,“ říká Jakub Ozaňák pověřený vedením školy. Zdi jako
malířské plátno pro školáky
připravilo město. Zaměstnanci
technických služeb potlučené
zdi vyspravili a vybílili. Děti
sem potom chodily malovat se

svými učitelkami, ale to až po
vyučování. „Malovali především
deváťáci. Doprovázely je učitelky
Ilonka Doležalová, Eliška Dočkalová a Jana Dietrichová, všechny
ve svém volnu. Patří jim podě-

kování za to, že se dětem věnují
i po skončení vyučování a spolu
s dětmi přispěly k výzdobě města,“ doplnil Jakub Ozaňák. Malby jsou už sice dokončeny, ale
ani v listopadu nebudou školáci
zahálet. „Startujeme s projektem
Zmizelí sousedé. Během školního
roku budou pátrat po osudech
lomských židovských rodin a žlutými krokusy si vzpomenou na

dětské oběti holocaustu. V rámci
projektu Zmizelí sousedé budeme
s dětmi pátrat po osudech židovských rodin. Zajedeme společně
například do mosteckého archivu a budeme hledat záznamy
o židovských dětech, které v Lomu
navštěvovaly školu. V listopadu školu navštíví Oldřich Látal,
předseda Židovské obce Teplice,“
doplnil Jakub Ozaňák.
(pur)

 Dříve oprýskanou zeď zdobí obrázky významných budov z Lomu.

Školáci fušují redaktorům do řemesla
LOM – Žáci lomské základní školy chtějí vydávat svůj vlastní časopis. Vedení školy je v této iniciativě podporuje. Novému časopisu
hledají žáci zatím jméno, už dnes je ale jasné, že redakce bude pětičlenná a své práci se redaktoři přiučí také v redakci týdeníku Homér.

Společnost SPORTaS, s.r.o.
nabízí k dlouhodobému pronájmu nebytové prostory
v objektu Business Centre Litvínov:

Výrobní haly
•
Celková plocha jedné haly 80 m2, rozměry 10x8 m, výška
stropu 5 m. Haly lze vzájemně propojit.
•
Haly jsou vhodné pro malou a střední bezodpadovou výrobu, skladovací a dílenský prostor.
•
V každé hale je zavedena elektřina 230 V a 380 V, voda,
haly jsou vytápěné.
•
Příjezd k halám je možný malými nákladními automobily.
Kancelář
•
Kancelář o ploše 18 m2 v prvním patře administrativní budovy.
•
V ceně nájemného je částečné vybavení nábytkem, elektřina, pravidelný úklid, odvoz běžného odpadu.
Klientům je k dispozici veškerá infrastruktura budovy tj. parkoviště u zadního vchodu do budovy, sociální zařízení vč. sprchy, kuchyňka a malá zasedací místnost v prvním patře administrativní
budovy pro cca 10 osob.
Klientům zajišťujeme denní příjem a odesílání běžných poštovních zásilek, k dispozici je i vybavení sekretariátu (kopírka, skener apod.).
Prostory jsou volné, ihned k nastěhování.

Kontakt: Anna Egerová, SPORTaS, s.r.o., tel. 604 230 214

Lomští mladí redaktoři chtějí
psát o aktuálním dění ve městě, o jeho historii, o tom, co se
děje ve škole a jak si děti v Lomu
žijí. Chybět nebude kulturní ani
sportovní rubrika a dokonce ani
kousek poezie. „Děti se rozhodly
samy a my je jen podporujeme.

Zatím máme pětičlennou redakci. Musí se rozhodnout, kdo
bude mít jakou funkci. Nechám
to na nich, ovšem s tím, že budu
mít hlas poradní,“ říká Jakub
Ozaňák pověřený vedením
školy. Název časopisu je zatím
nejasný. Vyjde z ankety, kterou

budoucí redaktoři chystají mezi
svými spolužáky. „Časopis bude
vycházet v omezeném nákladu.
Chceme ho distribuovat do
organizací ve městě. Několik
kusů na radnici, do zařízení
pro seniory. V plné verzi ho
budeme zveřejňovat na webu
školy tak, aby se k informacím
dostal kdokoliv,“ doplnil Jakub
Ozaňák. Na svou práci nebudou
mladí lomští redaktoři sami.
Pomocnou ruku jim podá

redakce týdeníku Homér. „Plánujeme exkurzi do redakce, aby
děti viděly, co vše vydání jednoho
čísla předchází. Aby si vyzkoušely opravdovou redakční poradu,
viděly práci grafika a korektora.
Dokonce by mohli naši žáci dostat i zadání na práci, která by
se mohla objevit v regionálním
týdeníku. To by pro ně byla prestiž a odměna,“ prozradil Jakub
Ozaňák. Časopis by měl poprvé
vyjít ještě letos.
(pur)

The Most Winter Challenge začíná!
Pojede se bez přestávky
MOST - Volné jízdy pro amatérské jezdce vlastním vozem po závodním okruhu mosteckého autodromu pokračují pod názvem The
Most Winter Challenge i v podzimních a zimních měsících. Poprvé
se zájemci mohou svézt po dráze už v pátek 4. listopadu, a to bez
přestávky od 10 do 15 hodin.
„Jezdíme za každého počasí.
Máme dvě varianty. Každá je
přizpůsobena klimatickým podmínkám, které budou momentálně panovat na dráze,“ uvedla
obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM
MOST Jana Svobodová.
Pokud teplota vzduchu v areálu závodního okruhu v den
konání jízd v 9 hodin dosáhne
méně než pěti stupňů Celsia,
nebo bude celá dráha, případně
její část, pokryta ledem či sněhem absolvuje každý účastník
jedno necelé kolo. Cena činí 50
korun za jednu jízdu a jeden vůz.
Driftování, tedy jízda v kontro-

lovaném smyku, je povoleno.
Účastníky traťový komisař pustí
na okruh v patnáctivteřinovém
intervalu v pořadí, v jakém přijedou se zakoupeným kuponem
k vjezdu na dráhu na konci servisních boxů.
V případě, že teplota vzduchu
naměřená v areálu závodního
okruhu v den konání jízd v 9 hodin přesáhne pět stupňů Celsia,
absolvuje každý účastník tradiční 30minutový blok. Zaplatí 400
Kč za jeden vůz a třicetiminutový blok. I v tomto případě jezdec může driftovat. Maximální
propustnost trati je stanovena
na 15 vozů.

Termíny jízd zájemci najdou
na webových stránkách www.
autodrom-most.cz, nejbližší je
v sobotu 19. listopadu. Jezdí se
vždy bez přestávky od 10 do 16
hodin. „Jízdu je možné uskutečnit až po zakoupení kuponu ke
vjezdu na dráhu ve startovní
věži autodromu. Dosažený čas

na jedno kolo z bezpečnostních
důvodů neměříme. Teplotu
vzduchu lze průběžně sledovat
na webkamerách umístěných
v areálu autodromu. Nechybí
ani občerstvení. Lidé si mohou
koupit teplé i studené nápoje či
klobásu,“ doplnila Jana Svobodová.
(nov)

region
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Mezibořští senioři
se umí bavit
MEZIBOŘÍ – Mezibořští senioři
se setkali s představiteli města. Nechyběl přípitek, tanec ani
pochvala. Chválila se především
čistota města a pokojný život,
který mohou senioři v Meziboří
vést.
Tradiční setkání mezibořských seniorů s představiteli
města se i letos skvěle vydařilo. Akci připravila Komise pro
občanské obřady a výročí spolu s vedením města. „Rozeslali
jsme čtyři sta pozvánek lidem
starším 75 let. Více než dvě stě
z pozvaných přišlo. Pro ty, kteří
nemohou chodit, ale měli zájem
se pobavit, jsme vypravili auto.
Pro všechny jsme připravili malý
dárek a občerstvení. Poděkování

za pomoc s organizací patří také
Evě Kalivodové, majitelce restaurace Radnice, kde se akce konala,“ prozradila vedoucí správního odboru Libuše Řeháková.
K tanci a poslechu hráli manželé Hvozdovi. Během odpoledne
měli senioři možnost o svých
problémech diskutovat se starostou Petrem Červenkou, místostarostou Oldřichem Malým
a radním Jánem Vojtkem. Akce
se zúčastnili také obyvatelé DSS
Meziboří, kteří starostu obdarovali dárkem. „Je to naše poděkování za to, že se starosta zajímá
o seniory a dobře stará o město,“
prohlásil Jaroslav Rudolf, který
za své spolubydlící dárek předával.
(pur)

 Starosta Meziboří Petr Červenka předal cenu vítězce soutěže Ivaně Lahmerové.

Jasno o nejkrásnější předzahrádce
MEZIBOŘÍ – Soutěž o nejkrásnější předzahrádku v Meziboří má
svého vítěze. Pátého ročníku se zúčastnilo třináct soutěžících. Mezi
nimi porota ocenila zlatem Ivanu Lahmerovou.
Soutěž před pěti lety poprvé
vyhlásilo město Meziboří, aby
motivovalo obyvatele města
k péči o zeleň. Každoročně se
do soutěže hlásí více účastníků. „Zájem o to, aby bylo Meziboří stále krásnější, rok od
roku vzrůstá, a to mě těší. Velice si vážím účastníků soutěže
za jejich píli a energii, kterou
do péče o zeleň vkládají. Věřím, že příští rok jich bude ještě
víc,“ přivítal účastníky soutěže

na slavnostním vyhodnocení
starosta města Petr Červenka.
O nejkrásnější předzahrádce
rozhodla komise, která se od
zahájení soutěže v dubnu sešla
šestkrát. „Každý měsíc jsme se
šli na přihlášené předzahrádky podívat a hodnotili je podle
několika kritérií. Samozřejmě
nejvíce šlo o celkový dojem.
Jak předzahrádka zapůsobí
na kolemjdoucí. Druhým kritériem byla velikost. Je rozdíl

starat se o malý kousek země
a o větší zahrádku. Hodnotili
jsme úsilí, které musí soutěžící
vynaložit. Třetím kritériem byla
originalita a nápad,“ prozradil
předseda hodnoticí komise Ján
Vojtek. V letošním roce získali odměnu všichni soutěžící.
Prvních pět poukázky do OBI
na nákup zahradnického materiálu v hodnotě od jednoho
do pěti tisíc korun. Ostatní
si pak odnesli dárkové balíčky. Starosta města poděkoval
nejen všem soutěžícím, ale
také členům komise. „Museli
se šestkrát sejít a obejít třináct

zahrádek. To není zanedbatelná práce,“ připomněl starosta.
Na druhé místo komise svým
hodnocením vynesla Martu
Šoltészovou a na třetí Waltraud
Krásnou. Se soutěžícími pak
starosta diskutoval především
o tom, co by si přáli ve městě
změnit a co je trápí. Ukázalo
se, že největším problémem při
péči o předzahrádky je přístup
ostatních obyvatel města. Nejvíce jim vadí, že pejskaři nesbírají po svých psech exkrementy a nevadí jim, že psi znečistí
květinový záhon, o který se někdo jiný stará.
(pur)

„To je hrozný, já si myslela, že jsi bohatý a ty nemáš ani vindru.“ (TAJENKA)

Turisté uklidili
naučnou stezku
MEZIBOŘÍ – Pořádek na stezkách mezi Litvínovem a Mezibořím dělají turisté z Klubu českých turistů. Ukládá jim to sice
smlouva, kterou mají s městem
Meziboří uzavřenou, ale jedná
se také o jejich osobní iniciativu.
Stezky turisté prochází v průběhu roku několikrát a udržují
je v pořádku. V říjnu procházeli trasu od ubytovny v Šumné
směrem do Meziboří a Tesařovu stezku. „Můžeme konstatovat, že obě trasy měly minimální
odpad, který se skládal z plasto-

vých lahví, plechovek, krabiček
od cigaret, igelitových tašek
a dalšího odpadu. Celkově jsme
nasbírali jen několik igelitových
pytlů. Turisté KČT Meziboří se
celoročně snaží při procházkách
naučné stezky nebo na kole sbírat odhozený odpad a pořádek
udržovat,“ uvedla Eva Vaníčková z KČT Meziboří. Pro ostatní
návštěvníky lesa by to měl být
dobrý příklad. V minulosti se
totiž stávalo, že odpadků nebylo
jen pár pytlů, ale celé kontejnery.
(pur)
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Slogan

Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

Díly Volkswagen Economy.

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

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

TJ Baník Most, z.s.
nabízí
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Bližší informace
na tel. čísle
726 765 703

■ Koupím staré hračky z doby
ČSSR – vláčky Merkur, auto na
bowden, setrvačník, klíček, stavebnice Merkur, pásáky atd. Telefon: 608 224 183
■ 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

■ Hledám

kamarádku nebo
kamaráda. Jsem 66letý/171 cm,
nekuřák, rekreační sportovec. Úroveň a solidnost vítám. Telefon: 705
233 646
■ 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

AUTO, MOTO

■ Prodám na Fiat Seicento potahy, kompletní zadní sedačky nedělené, cena 300 Kč. Stříbrnou clonu
proti slunci na volant, polstrování
do kufru stříbrné. Telefon: 606 262
236

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

sport
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Verva je rozjetá,
zbrzdil ji pouze Zlín
LITVÍNOV – Sedmnáct kol a osmnáct zápasů. To je bilance HC Verva
Litvínov v dosavadním průběhu naší nejvyšší hokejové soutěže.

 Úspěšní borci z SK Leon.

Medailová kung-fu výprava
MOST - V pondělí 31. října se
v ranních hodinách do Mostu vrátila výprava sportovců
z kung-fu centra.
Závodníci z SK Leon reprezentovali Českou republiku
na mistrovství světa asociace
WTKA. Pětice závodníků pod
vedením trenéra Petra Václa-

víka přivezla domů čtyři tituly
mistra světa, dvě stříbrné a čtyři
bronzové madaile. Skupina závodníků byla složena ze sportovců SK Leon: Petr Pastýřík,
David Konečný, Tomáš Šebek,
Jiří Janda a Petr Hodek z oddílu
KBC Milda team z Krásné Lípy.
(nov)

Výsledky SK LEON na MS WTKA 2016
1. místo Petr Pastýřík
Lightcontact v ringu, muži -91 kg
1. místo David Konečný Lightcontact v ringu, muži +91 kg
1. místo Petr Hodek
Lightcontact v ringu, muži - 74 kg
1. místo Petr Hodek
Lightcontact na tatami, muži -74 kg
2. místo Tomáš Šebek
Lightcontact v ringu, muži - 71 kg
2. místo Tomáš Šebek
Kung-fu styl Jížní Shaolin
3. místo David Konečný Kung-fu styl Jížní Shaolin
3. místo Petr Pastýřík
UFR light, muži -91 kg
3. místo Petr Pastýřík
Points Fighting, muži -91 kg
3. místo Jiří Janda
Lightcontact v ringu, veteráni + 91 kg

Litvínovský klub se po trochu
rozpačitém začátku nové sezony
řádně rozjel a v současnosti bere
body i favoritům soutěže. Po sérii pěti domácích zápasů, které
tým všechny vyhrál, je úspěšný
i na ledě soupeřů, kde právě
dokončil sérii tří utkání. V tabulce je na 3. místě s 33 body,
za druhým Třincem (39 bodů)
a vedoucí Kometou Brno, která
má na svém kontě 41 bodů. Při
pohledu do statistik to vypadá
následovně:
Žlutočerný celek odehrál 18
utkání za 52 dní. Takže součas-

ná reprezentační přestávka přijde určitě vhod. Po porážce 1:7
v 7. kole na ledě Komety Brno
27. září vyhrál tým Vervy deset z dalších jedenácti utkání!
Podlehl jen ve Zlíně. Postupně
zdolal doma Vítkovice, venku
Karlovy Vary a Plzeň, v domácí
sérii pak Spartu, Liberec, Pardubice, Hradec Králové a Olomouc. Naposledy uspěl na ledě
tehdy vedoucího celku tabulky
Třince a dva dny nato i v derby
v Chomutově.
Vesměs všechny zápasy byly
vyrovnané a těsné, nejčastějším

výsledkem mužstva je pětkrát
výhra 3:2 po prodloužení nebo
po samostatných nájezdech.
Jen jednou vstřelil tým víc než
čtyři góly, a to pět, k radosti fanoušků Spartě. Zápas se Spartou
(5:1) byl dosavadním vrcholem
podzimu na ZS Ivana Hlinky.
Nejdůležitějším číslem tabulky
pro žlutočerné nicméně zůstává: +13. Takový je totiž náskok
týmu na hraniční jedenácté
místo, které nyní zaujímá Zlín.
Do konce základní části zbývá
ještě regulérních 35 kol (Vervě
34 zápasů), takže není nic rozhodnuto. Jde stále jen o výborný
vstup do sezony.
(jak)

Historicky první divizní
městské derby ovládla Souš
MOST – Při parádní divácké kulise skoro pěti stovek fanoušků, kterou v závěru první půle narušila pouze skupinka zakuklenců z Ultras
bývalého Baníku Most, se na hřišti v Čepirozích odehrálo historicky
vůbec první městské divizní derby.
Domácí Mostecký fotbalový
klub v něm hostil Baník Souš.
Zápas se nakonec odehrál bez
jediné karty. Opanovali jej hosté, kteří jasně zvítězili 5:0, po

poločasu 3:0. Hrdinou v týmu
Souše byl Vít Popelka, který
vstřelil dvě branky. Další přidali
kapitán Štípek, Prokop a Nobst.
Více než smolně atraktivní duel

dopadl pro zkušeného zadáka
MFK Rostislava Brouma, který
si v druhém poločasu poranil
záda a opustil hřiště na nosítkách. Z Čepiroh jej pak odvezla
sanitka.
MFK – Baník Souš 0:5 (0:3).
Branky: Popelka 2. Nobst, Prokop, Štípek. Rozhodčí: Haleš.
(jak)

i pětici nejmladších účastníků soustředění - Lukášovi Vimrovi, Ondřejovi Bohuslavovi, Ráchel Borovské, Jakubovi
Sötto a Zuzaně Luxíkové, kteří
splnili herní i pravidlový limit
k získání základního hendikepu 54.
Z dosažených výsledků je
zřejmé, že systematický a intenzivní přístup k tréninku i poskytnutí prostoru pro získání
herní praxe jsou jedinými efektivními nástroji ke zlepšení herních výkonů a zajištění jejich
stability.
Závěrečná část skupinové přípravy v roce 2016 bude završena
Posezónním soustředěním od
17. do 19. 11., kdy čtvrtek a pátek budou opět věnovány prohlubování získaných herních
dovedností a sobota poslednímu z letošních kontrolních turnajů, tentokrát ovšem hraným
pouze na 9 jamek.
(red)

Další utkání ženské házenkářské interligy se v Mostě odehraje v sobotu 5. listopadu. Domácí Černí andělé
na palubovce ve sportovní
hale v Mostě nastoupí proti
celku Trenčína. Utkání začíná v 18.00 hodin.

Vyhrál Bukhari
V sobotu odpoledne se
Dostihovým dnem společnosti JSB Match Diabolo
uzavřela letošní dostihová
sezóna na mosteckém hipodromu. Hlavím dostihem
byl po hlavním sponzorovi
pojmenovaný
jedničkový
handicap Cena JSB Match
Diabolo a. s. na osmnáctset metrů, ve kterém svedli
souboj Bukhari v sedle s žokejkou Martinou Havelkovou a Approcaillis vedený
Bajuržanem Murzabajevem.
Cílovou pásku nakonec
o krátkou hlavu dříve protknul Bukhari, třetí délku za
Approcaillisem finišoval Ideal Approach (ž. Foret).

Trojice hráčů Vervy
v reprezentaci
Hned tři hráči HC Verva
obléknou v reprezentační
přestávce dres národního
výběru. Útočník Robin Hanzl a obránce Tomáš Pavelka
se podívají na Karjala Cup,
když Hanzl byl v původní
nominaci a Pavelku trenéři povolali dodatečně, jako
náhradníka. Mladý útočník
Kristian Reichel pak byl nominován na turnaj 4 zemí
kategorie U20.

O víkendu pokračuje divizní skupina B dalším kolem. V něm se vítěz městského derby, celek Baníku Souš,
představí na svém hřišti,
když přivítá tým Rakovníka.
Střetnutí se uskuteční v sobotu 5. listopadu od 14.00
hodin.

Černí andělé po přesvědčivém
vítězství přivezli body z Veselí
VESELÍ NAD MORAVOU - Jednoznačné vítězství si Černí andělé přivezli z Veselí nad Moravou, když domácí tým v utkání 8. kola WHIL
porazili 28:13. Potvrdili tak roli favorita.
Utkání bylo vyrovnané jen
v samotném úvodu, soupeř dokázal s Mostem držet krok jen
do 6. minuty. Pak si Černí andělé vytvořili náskok, který udržovali po celý poločas. Po přestávce jej pak dále navyšovali.
„V prvním poločase jsme se
soustředili na agresivní obranu, která soupeři dělala velké
problémy. Kromě toho jsme se

mohli opět opřít o skvělý výkon
brankářky Dominiky Müllnerové,“ komentoval zápas vedoucí
družstva Radek Maděra. „Konečný stav 28:13 sice vypovídá
o jednoznačném průběhu zápasu, my jsme ale k utkání přistupovali s respektem, protože Veselí patří k týmům, který soupeři
umí znepříjemnit hru. Rozhodla
i široká lavička Černých andělů,

naopak soupeř se musel vyrovnávat s absencí některých hráček a úzkým kádrem. Celý tým
si za velmi koncentrovaný výkon
zaslouží pochvalu,“ dodal Maděra.
Veselí nad Moravou – DHK
Baník Most 28:13 (5:12). Nejvíc
branek v dresu Černých andělů
zaznamenaly Simona Szarková
a Markéta Jeřábková (6) a Dominika Zachová (5). Skvěle se
předvedly i obě mostecké brankářky.
(jak)

Langhammer závodil v Austrálii,
skončil na pátém místě
NOSSA HEADS – V australském Nossa Heads se jako součást Noosa
Triathlon Festivalu uskutečnil speciální Run + Swim + Run (běh +
plavání + běh) závod.

 Nejmladší golﬁsté hráli o svůj první hendikep.

V sobotu v Mostě na
interligovou házenou

Souš v sobotu přivítá
Rakovník

Prázdninové soustředění
na mosteckém golfu
MOST - Podzimní prázdniny
a navazující víkend se nesly
ve znamení dalších dvou částí
Komplexního plánu golfové přípravy na školní rok 2016/2017.
První z nich tvořilo Podzimní
soustředění dětí a mládeže
a druhou Kontrolního turnaje
jejich výkonnosti.
Tři a půl dne intenzivní přípravy, drilu golfových dovedností, videoanalýzy i teoretické
přípravy zúročili všichni účastníci v sobotním soutěžení, kdy
hřiště prověřilo jejich sportovní
připravenost a počasí jejich fyzickou i morální odolnost. Výsledky hráčů, kteří jsou držiteli
klubového nebo EGA hendikepu v čele s Martinem Kovářem,
Markétou Žákovou, Matějem
Drožem, Ondřejem Matasem
a Danielem Schönem prokázaly, že i ve velice stížených
klimatických podmínkách lze
hrát kvalitní golf. Uznání patří
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Běželo se naboso po pláži,
plavalo v oceánu. Litvínovský borec Jakub Langhammer
v závodě skončil celkově na 5.
místě.
Start byl v brzkých ranních
hodinách, kvůli vysokým denním teplotám, které tam jsou.

„Tento závod si Jakub dal ještě,
než šel do práce. Inu, pracovat se
musí,“ prozradil jeho otec Tomáš Langhammer, v minulosti
také úspěšný triatlonista.
Závod Run – Swim – Run si
Jakub vzal jako přípravu na rozjetí nové sezony. Pokud se zada-

ří sehnat sponzory, tak Jakuba
Langhammera příští rok čeká
vstup do Profi kategorie a pak
objede triatlonové závody v asijsko - pacifické sérii, to zamená
v Číně a Austrálii, pokud to finance a čas dovolí, tak i nějaké
závody v USA. „K nám, do Čech,
do Podolí, do lékarny … se ještě
nechystá,“ dodal s humorem
sobě vlastním otec Tomáš Langhammer.
(jak)

Horní Jiřetín změří
síly s Modlany
K dalšímu domácímu
utkání nastoupí jeden ze
dvou našich zástupců v krajském přeboru kopané dospělých, Sokol Horní Jiřetín.
Ten v minulém kole neuspěl
na hřišti v Proboštově, a tak
si bude chtít před svými fanoušky napravit reputaci
v utkání s Modlany. To se
hraje v sobotu 5. listopadu
a začíná ve 14.00 hodin.

Hokejistky vysoko
deklasovaly
Pardubice
Domácí Pardubice vysoko porazily hokejistky HC
Litvínov, které se tak udržely na čele tabulky o skóre
před Kladnem. Vyhrály 10:3.
Branky Litvínova: Chmelová
2, Ajchlerová 2, Šrámková 2,
Procházková, Prátová, Kolářová. Jeden gól zůstal neurčen.

Do Mostu přijede
pražská Slavia
K dalšímu utkání druhé
nejvyšší hokejové soutěže
WSM ligy přijede do Mostu
pražská Slavia. Utkání začíná v tradičním čase, tedy
v 17.30 hodin na ZS v Mostě.
(jak)
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Během podzimní slavnosti bylo nádvoří zámku Valdštejnů plné dýní.
Korálková dílna lákala malé i velké.

LITVÍNOV – Letos poprvé se
v Litvínově rozhodli oslavit příchod podzimu, podzimní sklizeň a tradiční řemesla. A hned
napoprvé se to mimořádně podařilo. Litvínovští dorazili v hojném počtu a skvěle se bavili.
Nádvoří zámku Valdštejnů praskalo ve sváteční den ve
švech. Řemeslný trh, plody podzimu, dýně, kam se podíváš. To
vše umocňovalo barevnou podzimní náladu na první litvínovské slavnosti této roční doby.
V zámecké kuchyni si mohly
děti vydlabat dýni, vyzkoušet si
tvorbu s balónky, ozdobit perníky, vyrobit dřevěné koníky,
anebo třeba vlastní lampióny.
Litvínovští zahrádkáři změřili
síly v soutěži o nejlepší jablko.
Donesené plody byly všechny
skvělé. V podvečer si návštěvníci slavnosti užili ohňovou
šou s koňmi. Litvínovem prošel
lampiónový průvod. Slavnosti
ukončil velkolepý ohňostroj.
(pur)

(reditel@homerlive.cz)

Slavnost zakončil lampiónový průvod a ohňostroj.

Obchodní oddělení, inzerce:
tel.: 476 108 410, 737 261 941

Na spořádaný průběh slavností dohlížel strážce z balónků.

Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
tel.: 476 108 412
Roman Moucha
(grafik@homerlive.cz)
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360,
434 01 Most,
e-mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most

Velký zájem měly děti také o vánoční stromky.

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

V dílničce si mohly děti samy namalovat vánoční ozdobu.

Balónková šou přilákala do slavnostního sálu desítky nadšených dětí.

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

