
  Poslední úpravy před slavnostním otevřením prodejny, které se uskuteční v pondělí 14. listopadu.
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Už je ruka v rukávě
Volební a povolební šílenství máme pro letošek 

za sebou. Ačkoliv indicie z posled-
ních dnů dávaly tušit, kdo se 
v Ústeckém kraji ujme vla-
dařského žezla, klíčovým 
momentem byl až ponděl-
ní krajský výkonný výbor 
KSČM. Ten požehnal 
nové vládnoucí koalici  
komunistů, sociálních 
demokratů a okamu-
rovců. Podle očekávání 
a předsvatebních dohod 
se  s největší pravdě-
podobností opět stane 
hejtmanem Oldřich Bu-
beníček, mimochodem, třetí nejoblíbenější  v naší 
republice. Nicméně, ofi ciální a slavnostní volba 
prvního muže kraje, jeho náměstků a radních se 
má odehrát v pondělí 21. listopadu na ustavujícím 
zastupitelstvu. Veřejnosti je samozřejmě tato sláva 
přístupná.

Radostí z nového volebního manželství neskáče 
suverénní vítěz krajských voleb, hnutí ANO. Zpo-
čátku se sice chvíli zdálo, že spojení ANO s KSČM 
je jasnou odpovědí na karty rozdané voliči. Jenže 
volič míní a politik mění. Vyjednávání o dvouba-
revné vládě se krátce po prvních pokusech jaksi 
zadrhlo a nepomohl ani nastavený čas, kdy se če-
kalo na soudní verdikt o platnosti či neplatnosti 
voleb. Hnutí ANO tedy odchází do regulérní opo-
zice. Vyslalo už ale neomylný signál, že si brousí 
ostré zuby na opoziční roli. Ostatně, vždyť právě 
tato pozice je důležitou, potřebnou (a někdy obá-
vanou) součástí politické scény. Obecně je navíc 
známo (a v politice především), že i porážka může 
znamenat vítězství. 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

z posled-
do se
vla-
m 
ěl-
or 
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MOST – Už od tohoto týdne může veřejnost na 
vlastní oči spatřit vzácný a tajemný obraz se sple-
titou minulostí v  mosteckém oblastním muzeu. 
Jedná se o Vraždu jeptišek. 

Výtvarné dílo má pro Most mimořádnou hod-
notu historickou, uměleckou, ale také emoční. 
Znázorňuje totiž město v podobě, kterou dnes již 
spatřit nemůžeme. Tématem olejomalby o rozmě-
rech plátna 128 x 207 centimetrů je přepadení za-
hražanského kláštera magdalenitek a povraždění 
jeptišek husity.  

Slavnostní vernisáž pro pozvané hosty se usku-
tečnila 9. listopadu. „Vernisáž pro veřejnost v plánu 
není. Obraz si zájemci mohou prohlédnout od 10. 
listopadu v běžné otevírací době muzea,“ podot-
kl Petr Dundek z  tiskového oddělení Magistrátu 
města Mostu.     

Než se obraz, jehož autora se nepodařilo dosud 
zjistit, dostal téměř po sto letech zpět do rukou 
vlastníka, putoval po několika místech v soused-
ním Německu. „Nejdříve ho rekvíro-
vali Němci, byl v  pozůstalosti Ulriky 
von Lewetzov. Při přesunech za druhé 
světové války nám jej vzali a odvezli. 
Nakonec obraz skončil v  Míšni a po 
dlouhých peripetiích jsme se domluvi-
li, že nám ho vydají,“ připomněl svou 
letošní lednovou návštěvu v  Míšni 
primátor Jan Paparega s tím, že poté 
byl obraz zrestaurován.   

Obraz nyní visí v jedné z  muzej-
ních místností, kde se dnes nachází 
expozice starého nábytku. „Jde o dů-
stojné místo, které je navíc vyhovují-
cí z hlediska klimatických podmínek 
a v budoucnu se stane základem pro 
novou expozici starého Mostu,“ do-
plnil dále Petr Dundek. Obraz, který 
byl původně malován na výšku, je 
zasazen do skla a opatřen informač-
ními panely o jeho původu a pohnuté 

historii. Kromě originálu obrazu byla v minulosti 
vyhotovena i jeho kopie, a navíc existuje i desko-
vá malba s obdobným motivem. Všechna tři díla 
mají za sebou pohnutý osud. 

Velká část tajemství souvisejících s obrazem byla 
již odhalena, jiná na své odhalení ještě čekají. Nej-
zásadnějším objevem posledních týdnů je motiv 
obrazu. „Ústředním motivem obrazu totiž není, jak 
by se na první pohled mohlo zdát, samotné přepa-
dení kláštera a vražda jeptišek, nýbrž legenda o Za-
hražanské madoně,“ prozradil dále Petr Dundek. 
K legendě odkazuje i nápisová páska v dolní části 
obrazu, kterou se podařilo rozluštit a přeložit. Do-
šlo také k upřesnění datace vzniku obrazu. „Obraz 
musel být vytvořen mezi lety 1670 a 1712. Přibyl 
rovněž nový rok, během nějž proběhl požár, který 
mohl obraz poškodit. Odborníci nyní nepracují pou-
ze s rokem 1769, ale i s rokem 1702. Pokud by pla-
til rok 1702, došlo by tím i k posunu možného data 
vzniku obrazu,“ doplnil ještě Petr Dundek.  (sol)

Potravinová sbírka!
Národní potravinová sbírka se opět po roce 

vrací na Mostecko. Veřejnost bude moci 12. 
listopadu darovat v době od 8 do 20 hodin za-
koupené potraviny.

Národní potravinovou sbírku organizuje 
Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou 
federací potravinových bank a Armádou spá-
sy, proto odevzdané potraviny poputují rovnou 
cestou do potravinových bank a následně or-
ganizacím, které pomáhají lidem v nouzi. Více 
najdete na straně 3. Podrobné informace jsou 
k dispozici na www.potravinypomahaji.cz 

Vražda jeptišek odhalena! 

Zazní slavné Requiem

MOST - V Městském divadle v Mostě se 
v pondělí 14. listopadu od 19 hodin koná další 
koncert Festivalového orchestru Petra Macka 
z cyklu Mostecká hudební setkání. Tentokrát 
se můžete těšit na REQUIEM – poslední dílo 
W. A. Mozarta. Só listé : Liana Sass – soprá n, 
Alž bě ta Vomá č ková  – alt, Milan Vlč ek – te-
nor, Jaroslav Patoč ka – bass, Kateř ina Š kardo-
vá  – klarinet, Petr Kubí k – klarinet. V první 
části zazní  Requiem W. A. Mozarta. Ve druhé 
č á sti zazní  skladba F. M. Bartholdyho pro dva 
klarinety a á rie i dueta a sbory G. Verdiho, G. 
Bizeta, B. Smetany a dalš í ch. Spoluú č inkuje 
Praž ský  komorní  sbor a Festivalový  orchestr 
Petra Macka, umě lecký  vedoucí  Petr Macek. 
Diriguje Martin Peschí k.

MOST - Po pěti měsících se  v pondělí 14. listo-
padu v 10 hodin otevře nová prodejna třetí ge-
nerace LIDL v České republice. Kromě nového, 
komfortního nakupování, slibuje vedení společ-

nosti  speciální akce určené pouze pro Most. Sou-
částí slavnostního otevření je celodenní program 
s atrakcemi pro děti. Akce je spojena s podporou 
Mateřské školy v Růžové ulici, kterou Lidl podpo-

ří částkou 50 korun z každého nákupu nad 300 
korun. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastní 
zástupci města a vystoupí děti z MŠ Růžová. Více 
na straně 5. (red)

LIDL třetí generace otevře v pondělí

  (Zleva) Ředitel mosteckého muzea Michal Soukup, primátor 
Míšně Olaf Raschke a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
při slavnostním odhalení obrazu. 
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Připojíte se  k ústavní stíž-
nosti na zákaz svátečního 
prodeje, kterou iniciuje Hos-
podářská komora ČR a Svaz 
obchodu a cestovního ruchu 
ČR? Prezident hospodářské 
komory již předal text stížnos-
ti senátorovi Jaroslavu Kube-
rovi, který chce oslovit další 
senátory... 

„Ústavní   stížnost nepod-
pořím, protože jsem hlasovala 
pro tento senátní návrh zákona.
Podpořila jsem ho  po uvážení, 
ptala jsem se  prodavaček v su-
permarketech, chtěla jsem znát 
jejich názor. V podstatě vždy 
jsem se setkala s pozitivní od-
povědí - konečně budeme mít 
volno!

Prostě svátky musí mít v  naší 
společnosti místo. Neměli by-
chom nákupy povýšit nad naše 
historické a kulturní dědictví. 
Podívejme se do Německa,kde 
jsou všechny obchody zavřené 
krom svátků i v neděli a nikdo 
s tím nemá problém!“

 (nov)

Z á k a z 
p r o d e j e 
se týká 
s v á t k ů 
ve dnech 
25. a  26. 
prosince, 
1. led-
na, Velikonočního pondělí, 8. 
května, 28. září a 28. října.

MOST – V mostecké knihovně se začíná s opravou atria. Problema-
tická dlažba, která propouští vodu, se vymění za novou a odolnější. 
Havarijní stav se tak po dlouhé době konečně vyřeší.  

S  opravou se začíná na tera-
se atria knihovny už v  těchto 
dnech. „Několik let se tato záleži-
tost stále odsouvala a nijak neře-
šila. Stav zde už přesáhl únosnou 
míru. Chceme zastavit degradaci 
budovy a zamezit dalším ško-

dám. Proto je nezbytné, aby se 
podlahy atria opravily ještě teď,“ 
uvedl nedávno k  havarijnímu 
stavu primátor Jan Paparega. 
Opravy se ujme společnost Eu-
romont Group, která předložila 
cenovou nabídku ve výši 1 375 

882,75 Kč s DPH a stala se vítě-
zem veřejné zakázky. 

Terasa je v současnosti vy-
tvořena z  kamenných dlaždic 
pokládaných do betonového 
lože, přičemž v  ploše terasy 
jsou patrné dřívější pokusy 
o zabránění zatékání do jednot-
livých vrstev terasy. Odvodnění 
zajišťují čtyři terasové vpusti. 
„Všechny sondy, jak do vrstev te-

rasy, tak do vpustí, potvrdily za-
tékání srážkové vody. Postupně 
budou vybourány všechny vrst-
vy terasy až na stávající hlavní 
hydroizolační vrstvu,“ sdělila 
k průběhu oprav tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. Hlavní hydroizo-
lační vrstva zůstane ale zacho-
vána a to kvůli blížícímu se roč-
nímu období. Bude totiž sloužit 
jako pojistná hydroizolace. 
Poté bude následovat položení 
několika hydroizolačních vrs-
tev z  různého materiálu. „Po-
vrch bude tvořen keramickou 
slinutou mrazuvzdornou dlaž-
bou. Při realizaci budou přijata 
opatření omezující vliv nevhod-
ného ročního období,“ doplnila 
mluvčí Sedláčková.   

Původně se zvažovala i mož-
nost zastřešení atria, což by 
zatékání rovněž řešilo. Tato 
varianta by ale znamenala zce-
la odlišné náklady. „Zastřešení 
atria by bylo vhodnou variantou. 
Nechceme ale do starého a ener-
geticky náročného gigantu inves-
tovat navíc prostředky s ohledem 
na to, že by se knihovna měla 
v brzké budoucnosti přestěhovat 
do nového Repre,“ sdělil ještě 
primátor Paparega.  (sol)

MOST – Přesně za měsíc odstar-
tují v Mostě poslední farmářské 
slavnosti v letošním roce. Tento-
krát zavoní na prvním náměstí 
vánočky. Bude se soutěžit o NEJ 
vánočku. Hlásit do soutěže se 
můžete už teď. 

Zimní farmářská slavnost se 
na 1. náměstí uskuteční v sobo-
tu 10. prosince od 9 do 13 ho-
din. „Slavnost bude spojena opět 
se soutěží o nejchutnější pečivo. 
Porota tentokrát bude vybírat 
nejchutnější a nejkrásnější vá-
nočky,“ potvrdila tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. Zájemci o účast 
v soutěži se mohou do soutěžní-
ho klání hlásit už nyní a to nej-
později do 8. prosince. „Před za-
čátkem farmářské slavnosti pak 
přinesou celou vánočku. Hodno-

tit se totiž bude nejen chuť, ale 
i celkový vzhled. Uvítáme rovněž, 
když se s  námi účastníci podělí 
i o své recepty,“ uvedla dále tis-
ková mluvčí.

Farmářské slavnosti budou 
na náměstí o to hezčí, že budou 
součástí již probíhajících vánoč-
ních trhů. Vánoce na náměstí 
letos začnou v  Mostě mnohem 
dříve, než bývalo zvykem – 
a potrvají déle než v  předcho-
zích letech. „V letošním roce 
jsme připravili pro naše občany 
příjemné novinky. Jednou z nich 
je i prodloužená doba vánočních 
trhů. Nebudou trvat jen týden, 
ale celé adventní období, tedy 
od 27. listopadu do 22. prosince. 
Budou tedy i v  době Farmářské 
slavnosti,“ uvedla náměstkyně 
primátora Markéta Stará.

 Do soutěže o NEJ vánočku se 
hlaste u Hany Kaláškové z  od-
dělení kultury a sportu mostec-
kého magistrátu, buď na tele-
fonním čísle 476  448  325 nebo 

prostřednictvím e-mailu hana.
kalaskova@mesto-most.cz. 
Další možností je také přihláš-
ka v Turistickém informačním 
centru.  (sol)

MOST - V sobotu 19. listopadu 
proběhne v Městském divadle 
v Mostě čtvrtý ročník celoevrop-
ské akce Noc divadel. Naše scé-
na se tak připojí k více jak stov-
ce divadel z celé ČR, ale i mnoha 
zemím ve střední Evropě.

Autory letošního programu 
jsou herci Vít Herzina, Jiří Kraus 
a Ondřej Dvořák,  kteří si pro 
vás tentokrát připravili velkou 
interaktivní divadelní zábavnou 

vědomostní znalostní multi-
mediální kvízovou megašou 
s názvem TYJÁTRSTOP. V ceně 
vstupenky je i představení Sou-
borné dílo Williama Shakespea-
ra (zkrácená verze). Přijďte si 
užít večer plný zábavy! 

Vstupenky lze rezervo-
vat na www.divadlo-most.cz, 
propagace@divadlo-most.cz,
nebo na tel. Číslech 777 313 298, 
476 703 255, 476 446 640.  (nov)

MOST - Městská správa soci-
álních služeb v  Mostě vydává 
další zajímavý kalendář. Na 
fotografi ích jsou děti, které vy-
užívají služby Denního dětské-
ho rehabilitačního stacionáře 
a Střediska denní péče o děti do 
tří let věku v ul. Františka Malí-
ka. 

Děti jsou nafocené při spo-
lečných aktivitách, které v uve-
dených zařízeních probíhají po 
celý rok. Všichni účastníci, ať už 
děti, rodiče či zaměstnanci si fo-
cení užívali. 

„Chtěli jsme ukázat rodinám 
dětí, i všem, kteří si kalendář 
zakoupí, že děti se zdravotním 
znevýhodněním spolu se zdravý-
mi dětmi prožívají dny plné her 
a smíchu. Vše, co se děti u nás 
naučí, jim usnadní vstup do další 
etapy jejich života,“ uvedla ve-
doucí zařízení Jaroslava Punto-
vá. Stolní kalendář bude možné 
zakoupit  přibližně od poloviny 

listopadu 2016. Zakoupením 
kalendáře podpoříte služby pro 
děti, seniory a osoby se zdravot-
ním postižením.

Kalendář je možné zakoupit 
na těchto místech:

Ředitelství MSSS v Mostě 
- p. o., ul. Barvířská 495, 434 
01   Most, Domov pro seniory, 
ul. Jiřího Wolkera 404, 434 01   
Most, Domov pro seniory, ul. 
Antonína Dvořáka 2166, 434 
01   Most, Penzion pro seniory, 
ul. Albrechtická 1074, 434 01   
Most, Penzion pro seniory, ul. 
Komořanská 818, 434 01  Most, 
Penzion pro seniory, ul. Ke 
Koupališti 1180, 434 01   Most, 
Pečovatelská služba, ul. Růžo-
vá 2071, 434 01   Most, Denní 
dětský rehabilitační stacionář, 
Středisko denní péče o děti do 
tří let věku, ul. Františka Malíka 
973, 434 01  Most , Turistické in-
formační centrum, ul. Radniční 
1/2, 434 01  Most. (nov)

Noc divadel se blíží

Po seniorech nafotily 
kalendář děti

Na 1. náměstí budou nejlepší vánočky!

V knihovně začíná oprava atria

  OTÁZKA PRO...   SENÁTORKU ZA MOSTECKO ALENU DERNEROVOU

MOST - Zástupci vybraných neziskových organizací převzali v bu-
dově mosteckého magistrátu ošacení, obuv, trvanlivé potraviny, 
šicí i výtvarné potřeby. Zkrátka věci, které potřebují jejich klienti. 

Materiál nashromážděný 
úředníky v rámci říjnové sbírky 
zaplnil celkem 23 pytlů. Největ-
ší část tvořilo ošacení. Výtěžek 
letošní sbírky byl rozdělen mezi 
organizace K srdci klíč, Diakonii 
ČCE - Středisko sociální pomo-
ci v Mostě, Dům romské kultury, 
obrnickou Duhovku, Svaz nesly-
šících a nedoslýchavých v ČR, 
Dům na půl cesty „Do života“, 
Obrnické centrum sociálních 
služeb a Kruh pomoci. Zaměst-
nanci navíc přinesli také hračky, 

které budou předány Občanské 
poradně Most. Celkem proje-
vilo zájem 12 neziskových or-
ganizací. V loňském roce mělo 
zájem o materiální pomoc sedm 
organizací. Podpořen byl Tichý 
svět a Městská správa sociálních 
služeb Most sbírkou zaměřenou 
na stolní hry a hračky, knihy či 
výtvarné a šicí potřeby.

Zaměstnanci magistrátu se  
zapojují v rámci společenské 
odpovědnosti do pomoci nezis-
kovým organizacím už druhý 

rok a vytváří tak tradici aktiv-
ní pomoci. Jedná se o fi remní 
dobrovolnictví „Zapoj se dnes“ 

a materiální sbírku v  rámci 
kampaně „Říjen pro neziskov-
ky“.  (red)

Zástupci neziskovek si dnes 
odvezli věci z magistrátní sbírky

  Dlažba atria knihovny je v havarijním stavu.
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NAKUPUJ A VYHRAJ!

APPLE MacBook Air apple iPhone SE100   pizza

17. 9. 2016 - 31. 1. 2017

x

+ 11 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! 
NOVÝ SYSTÉM

NAHRÁVÁNÍ ÚČTENEK!

MOST - V  současnosti probíhají 
přípravy na Národní potravino-
vou sbírku, která se opět po roce 
vrací na Mostecko. Veřejnost tak 
bude moci 12. listopadu daro-
vat v době od 8 do 20 hodin za-
koupené potraviny.

Jedním z koordinátorů sbírky 
je obecně prospěšná společnost 
Dům romské kultury, která 
bude při této akci spolupracovat 
s  tradičními partnery: Střed-
ní školou diplomacie a veřejné 
správy, VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ 
Most, EDUCHEM, SSŠMEP 
a společností KERAMOST, a.s. 
Studenti a pedagogové těchto 
škol budou v přímém kontaktu 
se zákazníky, kde jim předají 
potřebné informace, letáčky 
a následně pak budou vybírat 

darované potraviny. Společnost 
KERAMOST, a.s. bude zajišťo-
vat dopravu studentů do a z ob-
chodu. Národní potravinovou 
sbírku organizuje Byznys pro 
společnost ve spolupráci s Čes-
kou federací potravinových 
bank a Armádou spásy, proto 
odevzdané potraviny poputují 
rovnou cestou do potravino-
vých bank a následně organi-
zacím, které pomáhají lidem 
v  nouzi. Podrobné informace 
jsou k dispozici na www.potra-
vinypomahaji.cz.  (nov)

MOST – Technické služby města Mostu jsou na zimu připraveny. 
Rada města Mostu již schválila Plán zimní údržby komunikací města 
Mostu na zimní období 2016/2017.     

V pohotovosti i kvůli blížící 
se předpovědi chladného počasí 
a prvního sněžení jsou osádky 
jednotlivých strojů, které tech-
nické služby nasazují podle 
aktuálního stavu komunikací 
v určených etapách pořadí dů-
ležitosti v jednotlivých částech 
města. Celkem je Most rozdělen 
na 6 částí, tzv. rajonů. „Ruční 
čištění je zajišťováno v rámci 
rozdělení do rajonů a důležitosti 
jednotlivých přechodů, zastávek, 
schodišť, profi lů chodníků apod. 
Dále se řídí ale i podle aktuální 
situace operativně,“ sdělil zá-
stupce ředitele Technických slu-
žeb města Mostu Pavel Jelínek.     

Místa, na která je třeba dát 
si v zimě větší pozor, jsou pře-
devším zámkové dlažby, svaho-
vité části města a přemostění. 
Například most k nemocnici 
v ulici J. E. Purkyně, ale také 
mosty k nádraží. „Tyto mosty 
vyžadují vzhledem k rychlému 
podchlazení mnohdy okamži-
tou reakci, ale i všechna svahová 
místa a neposledně také ´kočičí 
hlavy´ ve stoupání na starý hřbi-
tov. Zvýšenou pozornost věnu-
jeme chodníkům se zámkovou 
dlažbou, která také velmi rychle 
promrzá,“ vyjmenoval někte-
rá kritická místa a úseky Pavel 
Jelínek. Problémy při zimní 
údržbě způsobují ale také řidiči. 
„Mnohdy nás trápí neukáznění 
řidiči, kteří svým zaparkovaným 
vozidlem zabraňují průjezdu 
naší zimní techniky,“ potvrzu-
je zástupce ředitele. Z hlediska 
povětrnostních podmínek jsou 
při zimní údržbě rizikové i tep-

loty pohybující se kolem 0 stup-
ňů Celsia. „Teploty od -3 do +4 
stupňů Celsia jsou spojené s deš-
těm, nebo mrholením a předsta-
vují na vozovce a komunikacích 
největší úskalí,“ upozornil dále 
Pavel Jelínek.  

Soli je dostatek 
Zásobeny posypovým ma-

teriálem jsou technické služby 
vždy s předstihem. „V současné 
době máme připraveno zhruba 
na 1 100 tun soli a 700 tun dr-
ceného kameniva. Samozřejmě 
se zásoby doplňují podle potře-
by,“ mapoval zástupce ředite-
le technických služeb a ještě 
dodal: „Sůl se doplňovala již 
v průběhu měsíce srpna. Cena 

posypu je ošetřena s dodavate-
lem smluvně a záleží nejen na 
období dodávky, ale i na kvalitě 
soli,“ dodává.  

Během plného nasazení je do 
zimní údržby zapojena nepřetr-
žitá služba dispečera a veškerá 
technika. Tedy čelní nakladač, 
dva vozy Holder, šest Multicar, 
dva traktory a dvě čtyřkolková 
vozidla MAN 4x4. „V zimě fun-
gují také pomocná vozidla pro 
rozvoz materiálu do zásobníků 
soli, které jsou rozmístěné u ne-
bezpečných míst a také slouží pro 
rozvoz pracovníků ručního čiště-
ní,“ doplnil Pavel Jelínek. Ruční 
čištění podle stavu komunikací 
zajišťuje kolem 27 kmenových 
zaměstnanců, posílených o pra-
covníky z úřadu práce. Vozidla 
obsluhuje zhruba 25 řidičů. 
„Strojový park obnovujeme prů-
běžně. Pracovní činnosti se při-

způsobují okolnostem průběhu 
zimních podmínek a snažíme 
se je provádět co nejefektivněji. 
V případě, že se během zimního 
období nevyskytuje sníh a teplo-
ty jsou nad nulou, pracovníci se 
starají o úklid odpadu, smetků, 
ošetřují zeleň a provádějí pro-
řezávky, uklízejí spadané listí 
a provádějí další potřebné čin-
nosti,“ vyjmenoval ještě Pavel 
Jelínek. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Na zimu a sníh je Most připraven

Národní potravinová 
sbírka i letos

Které potraviny nejlépe 
darovat: Konzervy všeho 
druhu (paštiky, rybí konzer-
vy, masové konzervy, hotová 
jídla apod., polévky všeho 
druhu (sáčkové, čínské, do 
hrnečku apod.), trvanlivé 
uzeniny, cukr, luštěniny, 
těstoviny, rýže, olej, sirupy, 
džemy, kompoty, čaje, mou-
ka, krupička, piškoty, cere-
álie, cukrovinky pro děti, 
nápoje v obalech tetrapak 
(mléko, džusy apod.)

MOSTECKO – Tento týden vyjela na Mostecku nová rekonstruovaná 
tramvaj VARIO LFR. První zkušební jízdu, před nasazením do pro-
vozu, absolvoval ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Lit-
vínova, a.s. Daniel Dunovský společně s předsedou představenstva 
Zdeňkem Brabcem. 

V plném provozu se tato 
částečně nízkopodlažní tram-
vaj objevila už tento čtvrtek. 
„Tramvaj jsme nasadili na lin-
kách mezi Mostem a Litvíno-
vem, doma bude v litvínovském 
areálu společnosti,“ řekl ředitel 
společnosti Daniel Dunov-
ský. „Cestující zcela jistě ocení 
i možnost surfování na interne-
tu prostřednictví signálu wi-fi . 
Chceme, aby se tento bonus pro 
cestující stal standardem v každé 
nově pořízené nebo přestavěné 
tramvaji,“ řekl předseda před-
stavenstva DOPRAVNÍHO 

PODNIKU měst Mostu a Litví-
nova, a.s., Zdeněk Brabec. 

Rekonstruovaná tramvaj do-
sud absolvovala povinnou porci 
kilometrů bez cestujících, kdy 
se vyzkoušely jízdní vlastnosti 
a chování tramvaje. „Tramvaj 
rekonstruovali a modernizova-
li zaměstnanci naší společnosti 
vlastními silami. Tramvajová 
skříň dorazila do Mostu začát-
kem června letošního roku,“ vy-
světlil Daniel Dunovský. „Tram-
vaj jsme tímto způsobem pořídili 
přibližně za polovinu toho, co 
nás stála nová tramvaj VARIO, 

která jezdí na lince č. 2,“ doplnil 
předseda představenstva. 

Dopravní podnik tak pokra-
čuje v obnově vozového parku 
tramvají ve shodě se stanovisky 
obou akcionářů – statutárního 
města Mostu a města Litvíno-
va – o udržení a rozvoji tram-
vajové bezemisní dopravy na-
vzdory jednotlivým návrhům 
o jejím zrušení. „Tramvajová 
doprava funguje mezi Mostem 
a Litvínovem již 115 let,“ při-
pomněl šéf dopravního pod-
niku a dodal: „Naše společnost 
tím navazuje na nedávno do-
končený Integrovaný plán roz-
voje města Mostu – DOPRAVA 
a pokračuje v trendu zajištění 
lepších služeb pro veřejnost a ve 
zkvalitňování veřejné hromad-
né dopravy.“   (sol)

Na Mostecku jezdí další 
modernizovaná tramvaj

Všechny komunikace, 
o které technické služby pe-
čují, jsou rozděleny do tří 
skupin dle pořadí důleži-
tosti. Komunikace zařazené 
do prvního pořadí důle-
žitosti by měly být sjízdné 
a schůdné do 4 hodin, ko-
munikace v druhém pořadí 
do 12 hodin a zbývající ko-
munikace do 48 hodin od 
konce spadu.  

Modernizovanou tramvají s wi-fi  Modernizovanou tramvají s wi-fi  
se svezli jako první předseda se svezli jako první předseda 
představenstva DP Zdeněk Brabec představenstva DP Zdeněk Brabec 
(vpravo) a ředitel DP Daniel (vpravo) a ředitel DP Daniel 
Dunovský (vlevo).Dunovský (vlevo).

Kde se zapojit v okrese 
Most?
• ROSSMANN – 9. května 

26, Litvínov
• Kaufl and – Jiráskova 2181, 

Litvínov
• Tesco – Ukrajinská 405, 

Litvínov
• ROSSMANN – Budovate-

lů 1986, Most
• BILLA – Chomutovská 

1316, Most
• dm markt – Kabátnická 

3306, Most
• dm markt – Radniční 3400 

(Central Most), Most
• Albert – Radniční 3400, 

Most
• Tesco – Rudolická 1706, 

Most
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MOST – Studenti střední zdravotnické školy v Mostě skládali v těch-
to dnech Uhelnou maturitu. A byli velmi úspěšní. Vzdělávací pro-
jekt, který letos pokračuje druhým ročníkem, připravilo Ekologické 
centrum Most za fi nanční podpory těžební společnosti Vršanská 
uhelná.

Cílem projektu je seznámit 
studenty s energetikou jako 
odvětvím, které neodmyslitel-
ně patří k historii i současnosti 
Mostecka. Má také podpořit 
zájem mladých o studium tech-
nických oborů. Studenti se díky 
Uhelným maturitám mohou 
také dozvědět mnoho o historii 
uhlí a způsobu jeho dobývání, 
o kvalitě i jeho současném vy-
užití. Jednotlivé týmy postupně 
navštívily prostředí povrchové-
ho lomu, uhelných laboratoří 
i několik rekultivací. Prohléd-
ly si proces výroby elektřiny 
v elektrárně Počerady včetně 
míst, kde se využívají produkty 
po spalování uhlí. Během kon-
zultací na pracovištích VÚHU 
a Vysoké školy báňské, Hornic-
ko-geologické fakulty v Mos-
tě se seznámily s možnostmi 
báňského vyššího vzdělávání 
i aktuálními metodami výzku-
mu v oblasti energetiky. Projekt 
Uhelná maturita vyvrcholil pak 
začátkem listopadu prezentací 
a soutěží závěrečných student-
ských prací před odbornou ko-
misí. 

„Už dlouho se mi nestalo, aby 
se na jednání kolem uhlí sešlo 
tolik mladých holek,“ okomen-
toval vtipně závěrečné prezen-
tace na Střední zdravotnické 
škole v  Mostě generální ředitel 
Vršanské uhelné Vladimír Rou-
ček. Ten pochválil za vědomosti 
a schopnosti všechny týmy. „Vel-
mi mne zaujala vaše schopnost 
osvojit si téma. S  tím jsme se 

v  předchozím ročníku nesetka-
li. Je vidět, že jsou mezi vámi 
studenti vnímaví, kteří umějí 
problematiku analyzovat a po-
chopit,“ poznamenal Vladimír 
Rouček a ještě dodal: „Středo-
školáci potřebují mít příležitost si 
osvojit schopnost prezentovat to, 
co umějí a jsou schopni se naučit. 
Celý život se budete muset v pod-
statě prodávat a nabízet svoje vě-

domosti a schopnosti. To byl také 
jeden z hlavních cílů, proč tento 
projekt vznikl.“ 

Budoucí zdravotníci si kro-
mě certifi kátů vysloužili i po-
chvalu od hodnotící odborné 
komise. „Tento projekt má svůj 
smysl a efekt. Všichni víme, že 
hornictví k  regionu a zvláště 
k Mostu úzce patří. Chceme, aby 
se ti, kteří tady vyrůstají a žijí, 
seznámili s  hornickými tradi-
cemi a cíli, s těžbou uhlí, jak to 
všechno probíhá v  reálném pro-
středí - a zkušenosti, které tady 
nabydou, šířili dál, svým souput-
níkům,“ je přesvědčena vedoucí 

Ekologického centra v  Mostě 
Milena Vágnerová. „Minulý 
rok jsme byli zaskočeni tím, že 
studenti při závěrečných prezen-
tacích hodně četli z papíru, měli 
mnoho textu zkopírovaného do 
prezentací a doslova neodpoutali 
oči od papíru a neměli kontakt 
s plénem. Tady se toto vůbec ne-
stalo. Letošní týmy komentovaly, 
mluvily vůči plénu, udržovaly 
kontakt, dokázaly ale především 
téma nadlehčit a lépe uchopit, 
což nás velmi příjemně překva-
pilo,“ pochválila studenty také 
vedoucí ekologického centra.  

(sol) 

MOSTECKO – Máte bakalářský titul a rádi byste si zvýšili vzdělání 
tady na Mostecku a získali akreditovaný zahraniční titul? Máte příle-
žitost. Svou pobočku tu chce otevřít soukromá vysoká škola B.I.B.S. 

Školu mohou absolvovat ne-
jen maturanti, ale pokračovat tu 
můžete i v magisterském pro-
gramu. Zaměření vysoké školy 
je na ekonomiku a manage-
ment, ale také na studium MBA 
a fi remní vzdělávání Leadership 
Academy. Výjimečná a jediná 
svého druhu je tato škola v tom, 
že kombinovaná forma studia 
umožňuje skládat zkoušky on-
line. Kombinované studium 
nabízí fl exibilní studijní řád, 
a školu proto mohou zvládnout 
i studenti při zaměstnání. „Stu-
dium na naší škole není určeno 
jen pro začátečníky, ale uplatnit 
se zde mohou i studenti, kteří 
mají dostudovaný bakalářský 
program a chtějí si dodělat vyš-
ší, magisterské vzdělání. Magis-
terský titul MSc. je navíc platný 
a uznávaný v  zahraničí. Jsme 
česká vysoká škola, ale provozu-
jeme britské vysokoškolské pro-
gramy včetně titulu, který vám 
udělí britská univerzita,“ uvedl 
hlavní výhody vysoké školy 
B.I.B.S. předseda představen-
stva Tomáš Prejza a ještě podot-
kl: „Tento titul má svůj význam 
při uplatnění na trhu práce u za-
hraničních fi rem, kterých není 
na Mostecku málo. Držitelé to-
hoto titulu jsou více preferováni 
než například ti, kteří mají titul 
z české vysoké školy.“ 

Aby se ale mohla pobočka 
soukromé vysoké školy, která 
působí již řadu let také v  Pra-
ze, Brně i Bratislavě, otevřít i zde, 
je potřeba najít dostatečný počet 
zájemců. Ti se mohou přihlásit 
kdykoliv v  průběhu roku. Škola 
je fl exibilní a program umí při-
způsobit tak, aby se studium dalo 
zvládnout i v pozdějším termínu, 

než kdy zahajují semestr jiné vy-
soké školy. „U britských progra-
mů není běžné zkouškové obdo-
bí. Studenti neabsolvují klasické 
zkoušky, ale vytvářejí práci na po-
čítači, kterou mají ohodnocenou. 
Studium je pro ně zajímavější. 
V případě magisterského progra-
mu jde ale o studium v angličtině, 

kterou musí uchazeči ovládat na 
takové úrovni, aby zvládli vý-
uku,“ upozorňuje dále Tomáš 

Prejza a dodává: „Pokud by se 
podařilo sehnat alespoň dvacet 
až třicet studentů, rádi bychom 
otevřeli pobočku i tady u nás.“ 
Jedinou výjimkou, kdy student 
nepracuje prostřednictvím počí-
tače, je státní závěrečná zkouška 
a obhajoba diplomových prací, 
které se skládají ústně. 

„Studuji na škole již druhým 
rokem a tato forma mi napros-
to vyhovuje. Pracuji ve fi rmě 
a příliš volného času mi tak ne-
zbývá. Možnost skládat zkoušky 
na počítači a pracovat z pohodlí 
domova večer po práci je pro mě 
více než přijatelné. Nemusím do-
cházet na žádné semináře a kon-
zultace a přesunovat se v určený 
čas na jiné místo. Při dálkovém 
studiu na jiných školách by to 
pro mě představovalo problém. 
Pokud bych byl úspěšný a získal 
zdejší magisterský titul MSc., měl 
bych navíc větší šanci pracovat 
u pobočky naší fi rmy v zahrani-
čí,“ popisuje zkušenosti s vyso-
kou školou B.I.B.S. v Praze stu-
dent Marek Jelínek.   (sol)

MOST – Děti z mosteckého ry-
bářského kroužku znova oživo-
valy řeku. Vypouštěly sem tisíce 
říčních ryb. Jedná se už o tradič-
ní akci. Tentokrát poprvé kromě 
plotic a okounů vypouštěly do 
Bíliny také cejna velkého. 

V průběhu listopadu bude 
v regionu postupně vysazeno 
celkem tři sta kilogramů ryb. 
Pravidelné zarybňování řeky Bí-
liny je společným projektem spo-
lečnosti Unipetrol a Českého ry-
bářského svazu a uskutečňuje se 
na několika místech. „Vypouštění 
ryb do Bíliny se společně s rybář-
ským svazem věnujeme již šest let. 
Za tu dobu jsme vysadili zhruba 
4,5 tisíce kilogramů ryb a pomoh-
li tak přírodě v ústeckém regionu. 
Díky zapojení škol se nám navíc 
daří prohlubovat vztah dětí k pří-
rodě,“ říká tiskový mluvčí Unipe-
trolu Mikuláš Duda. 

„Z průzkumů složení rybího 
společenstva řeky Bíliny je patr-
né, že v úseku mezi městy Most 
a Bílina je populace ryb nejzra-

nitelnější. Právě proto do těchto 
míst směřujeme naši pozornost 
při vysazování ryb. Charakter 
řeky vyhovuje zejména kaprovi-
tým druhům. Cejn velký je vel-
mi důležitým zástupcem našich 
původních druhů. V případě, že 
v řece nalezne vhodné podmínky, 
je schopen přirozenou reprodukcí 
vytvořit skutečně hojnou popula-
ci. I z  těchto důvodů jsme letos 
přistoupili právě k výběru cejna 
velkého, kterého plánujeme vysa-
dit asi tři tisíce kusů,“ uvedl Vác-
lav Jelínek, hospodář Českého 
rybářského svazu, Severočeský 
územní svaz.

Český rybářský svaz a Uni-
petrol na projektu zarybňování 
řeky Bíliny spolupracují od roku 
2010. Od té doby Unipetrol pro-
jekt fi nancoval částkou 450 000 
Kč. S ohledem na pozitivní vliv 
projektu na stav rybí populace 
v řece Bílině bude projekt spo-
lupráce Unipetrolu a Českého 
rybářského svazu pokračovat 
i v roce 2017.  (sol)

ÚSTECKÝ  KRAJ – Dopravně 
bezpečnostní akce zaměřená 
na viditelnost chodců proběhla 
v uplynulých dnech na Ústecku.  
A nedopadla dobře. Lidé nosí 
refl exní prvky jen minimálně. 

Cílem bylo snížit a eliminovat 
dopravní nehodovost s účastí 
chodců a znovu upozornit na 
základy bezpečného pohybu 
chodců po pozemních komuni-
kacích. 

Novela zákona o provozu na 
pozemních komunikacích totiž 
ukládá chodcům pohybujícím 
se mimo obec za snížené vi-
ditelnosti po krajnici nebo po 
okraji vozovky v místě, které 
není osvětleno veřejným osvět-
lením, povinnost mít na sobě 
prvky z refl exního materiálu 
umístěné tak, aby byly viditelné 
pro ostatní účastníky silničního 
provozu. „V průběhu akce bylo 
zkontrolováno 193 chodců, kdy 
111! z nich bylo bez refl exních 
prvků. Policisté proto apelova-

li na chodce, aby si uvědomili, 
jak je mnohdy i životně důležité 
být dostatečně viděn pro ostat-
ní účastníky silničního provo-
zu. Každý chodec by si měl být 
vědom, že zodpovídá za svou 
vlastní bezpečnost při pohybu na 
pozemní komunikaci a měl by 
udělat vše pro to, aby se vyhnul 
tragickému střetu,“ upozornila 
krajská policejní mluvčí Vero-
nika Hyšplerová. Policisté kon-
trolovaným chodcům při akci 
rozdávali refl exní pásky, což 
s nadšením vítali. Mnozí však 
již refl exními prvky vybaveni 
byli. „Refl exní pásky, ale také 
další refl exní doplňky či přívěsky 
jsou dnes již snadno dostupné na 
mnoha prodejních místech, třeba 
i na poštách, v trafi kách či na 
čerpacích stanicích. Dostačující 
může být i sportovní oblečení, 
boty nebo školní batohy, které 
dnes bývají již refl exními prvky 
opatřeny,“ radí všem Veronika 
Hyšplerová. (sol)

Vysoká škola chce nabídnout 
studium on-line i zahraniční titul

Většina chodců 
porušuje zákon!

Děti vypustily do řeky 
tisíce ryb, poprvé i cejna

Budoucí zdravotníci zazářili 
u Uhelné maturity

Zemřel Jaroslav Podolan
Po dlouhé nemoci zemřel trenér, vedoucí chovu koní a dlou-

holetý chovatel Jaroslav Podolan. Jeho jméno neodmyslitelně 
patřilo k mosteckému hipodromu, neboť Jaroslav Podolan byl 
jedním z těch, kteří se zasloužili o jeho vybudování. Se zármut-
kem přijal zprávu o jeho smrti také primátor Mostu Jan Papare-
ga: „Svému ušlechtilému zájmu o koně věnoval Jaroslav Podolan 
celý svůj život. Rád bych tímto vyjádřil soustrast nejbližší rodině.“

K upřímné soustrasti se rovněž připojuje redakce Homéru

Podmínkou pro studium na vysoké škole B.I.B.S. je u bakalář-
ského programu maturita a u magisterského programu znalost 
angličtiny a bakalářský stupeň. Studenti platí školné, bližší in-
formace pro jednotlivá studia na www.bibs.cz. „Studenti mohou 
britský magisterský titul získat i při studiu v  zahraničí. Tam je 
to ale studium výrazně dražší, nevyjímaje další náklady spojené 
s pobytem v zahraničí,“ připomněl Tomáš Prejza. 

Bližší informace o vysoké 
škole BIBS najdete na 

www.bibs.cz. 
Zájemci o studium se mo-

hou obracet na pana ředitele 
Nováka, e-mail: novak@
bibs.cz, tel.: 778 717 979.

  Generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček gratuloval studentům střední zdravotnické školy k 
úspěšnému zvládnutí Uhelných maturit.
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MOST - Od uzavření mostecké prodejny Lidl a zahájení výstavby 
zcela nové, moderní prodejny uběhlo pět měsíců. Avizovaný slib 
opětovného otevření Lidlu v polovině listopadu vedení společnos-
ti beze zbytku splnilo. Oblíbená prodejna se veřejnosti slavnostně 
otevře v pondělí 14. listopadu. O stavbě, změnách a novinkách 
v mosteckém Lidlu jsme si povídali s obchodním ředitelem společ-
nosti Zdeňkem Jerie.

Probíhala výstavba nové 
prodejny podle plánu a platí 
avizovaný termín otevření? 

Ano, výstavba, kterou jsme 
zahájili v  polovině června uza-
vřením staré prodejny, probí-
hala podle harmonogramu. Teď 
už jen ladíme detaily v interiéru 
a připravujeme vše na slavnost-
ní otevření v  pondělí 14. listo-
padu.  Jsme rádi, že se stavební 
práce obešly bez komplikací 
a díky důkladné přípravě a také 
díky výborné spolupráci s měs-
tem Most proběhly hladce i veš-
keré administrativní procesy.

Na jaké zásadní změny se 
mohou zákazníci těšit? 

Změn bude mnoho, některé 
z  nich jsou patrné již na první 
pohled. Zásadní je budova sa-
motná, která je nově dvoupat-
rová a upoutá svou prosklenou 
fasádou. Na parkovišti jsme 
zvětšili parkovací místa o 20 cm 
na  2,7 m, přibyla také parko-
vací místa pro rodiny s  dětmi. 
Novinkou je také zastřešený 
prostor pro stání nákupních 
vozíků se speciálním vozíkem 
pro upevnění autosedačky a vo-
zíkem pro handicapované ná-
vštěvníky. 

A co čeká zákazníky uvnitř? 
Zákazníky přivítá nově 

uspořádaný vstupní prostor, 
ve kterém je k dispozici káva 
s  sebou z  automatu vyrobené-
ho speciálně pro prodejny Lidl 
a s nápoji z našeho sortimentu. 
V prodejně samotné jsou to pak 
především široké uličky, nová 
pekárna, úseky čerstvých potra-
vin, tedy ovoce a zeleniny, masa 
a mléčných výrobků rozšířené 
o 20%, vše je osvětleno moder-
ním úsporným LED osvětlením. 
Další zásadní novinkou  pro zá-
kazníky jsou toalety s prostorem 
pro přebalování dětí, nebo nové 
pokladny s odkládacím prosto-
rem i větší plochou za poklad-
nami, takže zákazníci budou 
mít větší pohodlí při ukládání 
svých nákupů. Úplnou novin-
kou v našich prodejnách je pak 
WIFI připojení zdarma. 

Prodejna je oproti původní 
dvoupatrová. Změní se tedy 

nákupní plocha a sortiment? 
Prodejní plocha zůstává jed-

nopodlažní, oproti původním 
1286 m2 je mírně zvětšena na 

1424 m2.  To právě umožnilo 
rozšířit všechny uličky i zvětšit 
již zmiňovaný úsek čerstvých 
potravin či pekárnu. Sorti-
ment jako takový však zůstává 
i v  nové prodejně stejný, nový 
koncept prodejen Lidl reaguje 
na změny v  nákupních zvyk-
lostech zákazníků především 

větším prostorem, zvětšenou 
částí čerstvých potravin a pře-
hlednějším uspořádáním zboží. 
Díky tomu tak bude nakupová-
ní pro zákazníky pohodlnější. 

K čemu je tedy určeno první 
patro? 

To je určeno našim zaměst-
nancům. Patro bude sloužit jako 
zázemí, zaměstnanci zde budou 
mít moderní odpočinkové pro-
story se zastřešenou terasou, 
velkorysé sociální zázemí včet-
ně sprch, ale i kanceláře a ško-
licí prostory. I nové uspořádání 
prodejny, především optimali-
zované a jinak uspořádané skla-
dové plochy povedou v  koneč-
ném důsledku ke zkrácení tras 
zaměstnanců při denním dopl-
ňování zboží. 

V  souvislosti s  novou pro-
dejnou jste mluvili i o život-
ním prostředí, což byl prý 
i jeden z důvodů pro výstavbu 
zcela nové budovy. Jaké mo-
derní technologie zde tedy vy-
užíváte? 

V  první řadě jsme použili 
moderní stavební systémy s vý-
razně lepšími tepelně-izolační-
mi vlastnostmi, než jaké měly 
technologie použité v  původní 
budově. V  nové prodejně bude 
probíhat rekuperace tepla z od-

padního vzduchu, jež bude 
využíváno pro předehřívání 
vzduchu čerstvě přiváděného. 
Kromě toho budeme pro chladi-
cí nábytek využívat ekologická 
chladiva. Dále bude instalováno 
LED osvětlení ve všech prosto-
rách prodejny včetně parkoviště 
a díky prosklené přední části 

fasády také bude využíváno co 
nejvíce denního světla.

Kolik stavba prodejny stála? 
Náklady na demolici a vý-

stavbu dosáhly několika desítek 
milionů korun. 

Věříte, že se vám investice 

vrátí? Přece jen je v Mostě vel-
ká konkurence. 

To ano, ale právě přítomnost 
silné konkurence nás motivuje. 
Jsme si jistí tím, že investujeme 
do budoucnosti. Věříme, že se 
naši zákazníci po pěti měsících 
do nové prodejny rádi vrátí a že 
se nám podaří oslovit, ale také 
udržet i nové zákazníky. 

Jak bude otevřeno a chystáte 
pro zákazníky něco zajímavé-
ho? 

Otevírací doba bude denně od 
7 do 21 hodin. A pro zákazníky 
samozřejmě něco chystáme. Tě-
šit se mohou na speciální akci 
určenou jen pro Most,  a to slevu 
20 % na velkou část sortimentu 
po dobu prvních tří týdnů.

A přímo první den? 
Na pondělí 14. listopadu plá-

nujeme celodenní program pro 
děti s  venkovními atrakcemi 
a připravena bude také kulinář-
ská nabídka. Program zpestří v 10 
hodin slavnostní přestřižení pás-
ky za účasti zástupců města Mos-
tu a společnosti Lidl  a vystoupení 
dětí z MŠ Růžová. Právě této škol-
ce přispěje každý zákazník, který 
u nás v první den otevření nakou-
pí. Z každého nákupu nad 300 Kč 
uskutečněného v tento den daruje 
společnost Lidl MŠ Růžová část-
ku 50 Kč. Darované fi nance po-
slouží na nákup hracích prvků na 
zahradu. Všichni zákazníci jsou 
tedy srdečně zváni a těšíme se na 
jejich reakce.  (red)

Lidl v Mostě

se slavnostně otevře 14. listopadu

Zdeněk Jerie

Pekárna

Úsek čerstvých potravin

Přebalovací pult a toalety

Prosklená fasáda a pokladny
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LITVÍNOV – V Litvínově přibydou popelnice na tříděný odpad. Lit-
vínovští budou moci třídit do tak zvaných duonádob. Město kvůli 
tomu mění svou obecně závaznou vyhlášku. 

Litvínov chce vydat novou 
vyhlášku o odpadech. „Důvo-
dem vydání nové obecně závaz-
né vyhlášky je rozšíření možnosti 
třídit separovaný odpad do tak 
zvaných duonádob. Jedná se 
o nádoby o objemu 260 litrů se 
žlutomodrým víkem, do kterých 
se třídí papír a plast. Tyto nádo-
by lze umístit do lokalit s rodin-
nými domy, kam nejde přistavit 
velká nádoba na separovaný 
odpad,“ vysvětlil místostarosta 
města Milan Šťovíek. Duonádo-
by už v některých částech města 
jsou a osvědčily se. „Lidé je chtě-
jí, a tak jim vyhovíme,“ doplnil 
místostarosta. Pro obyvatele 
Litvínova připravuje město také 
další novinku. Kdo bude chtít, 
dostane kompostér. Litvínov to-

tiž žádá o dotaci až na tisíc kusů 
kompostérů, které by měly po-
moci s nakládáním s biologicky 
rozložitelným odpadem. „Dělali 
jsme si průzkum mezi obyvateli 
města a zájem o kompostéry je 
veliký. Také zkušenosti z okolních 
měst s kompostéry jsou velmi 
dobré. Chceme pořídit tisíc kom-
postérů pro majitele rodinných 
domů, zahrádkáře nebo pro lidi, 
kteří udržují zeleň před obytný-
mi domy. Prostě pro každého, 
kdo bude mít o kompostér zájem. 
Už děti v mateřských školách se 
učí, jak nakládat s odpady. Po-
dle předběžného průzkumu by se 
rozdalo několik set kompostérů. 
Věřím, že až se kompostéry za-
čnou rozdávat, bude zájem ještě 
větší,“ uvedl místostarosta měs-

ta Milan Šťovíček. Bioologický 
odpad mohou Litvínovští uklá-

dat také do hnědých nádob na 
bioodpad.  (pur)

LITVÍNOVSKO – Litvínov opět hledá tajemníka. Není to přitom tak 
dávno, co za poměrně bouřlivých událostí na křeslo tajemníka měs-
ta dosedl Josef Skalický. Ten nyní končí a kolotoč s hledáním nového 
tajemníka se opět roztáčí. 

Na jaře loňského roku skončil 
v  Litvínově tajemník Valdemar 
Havela. Starostka města Kamila 
Bláhová tenkrát vybrala z ucha-
zečů Šárku Pinterovou, která 
byla v komunálních volbách na 
kandidátce ANO. Po bouřlivých 
diskuzích veřejnosti i některých 
neúspěšných kandidátů na ta-
jemníka, kdy se ozýval přede-
vším názor, že starostka nadr-
žovala kandidátce ze své strany, 
bylo výběrové řízení zrušeno. 
V  novém kole pak vybrala sta-
rostka Josefa Skalického. Ani 
ten se ale ve funkci tajemníka 
příliš neohřál. „Přijala jsem vý-
pověď tajemníka k  31. říjnu,“ 
potvrdila Kamila Bláhová. „Ještě 
dva měsíce budu ve funkci a pak 
končím. Dostal jsem nabídku 

ze soukromého sektoru,“ vy-

světlil Josef Skalický. Úředníci 
litvínovského městského úřa-
du jsou ale přesvědčeni, že za 
odchodem tajemníka stojí jeho 
neshody s vedením města. Nové 
výběrové řízení bude vyhlášeno 

v  nejbližších dnech. O post ta-
jemníka města se už roce 2015 
ucházeli někteří zaměstnanci 
Městského úřadu Litvínov. Je 
předpoklad, že i tentokrát bude 
starostka Kamila Bláhová vybí-
rat z  kandidátů, mezi kterými 
se objeví i její úředníci. V jejich 
prospěch mluví znalost kon-
krétních problémů v  Litvínově. 
Tajemník nesvázaný s  městem 
má naopak výhodu v  tom, že 
ho při rozhodování neovlivňuje 
minulost.

Nového tajemníka má také 
město Meziboří. Tady funkci 
tajemníka zrušil starosta města 
Petr Červenka po posledních 
komunálních volbách. Šéf úřa-
du ale starostovi nakonec chy-
bí, a tak místo po letech opět 
obnovil. Při výběru tajemníka 
nešel starosta daleko. Sáhl mezi 
úředníky.  Ve výběrovém říze-
ní uspěla Kateřina Lipertová. 
 (pur)

LITVÍNOV – Zámek Valdštejnů v Litvínově láká snoubence. V letoš-
ním roce se tu konalo dvakrát tolik obřadů než vloni. Do Litvínova 
se hrnou i snoubenci z jiných měst.

V letošním roce se v obřadní 
síni zámku Valdštejnů konalo 
už 84 sňatků. Snoubenci si zá-
mek Valdštejnů prostě oblíbili. 
Už si zabírají termíny pro příští 
rok. „Radě města Litvínova byly 
předloženy termíny svatebních 
obřadů a obřadů vítání občán-
ků pro rok 2017. Rada města 
stanovila obřadní síň v budově 
zámku Valdštejnů a obřadní 
síň v budově úřadu jako hlavní 

místa pro konání sňatků a vítání 
občánků. Stanovila 27 termí-
nů k uzavírání a 4 termíny pro 
vítání občánků do života,“ pro-
zradila starostka města Kamila 
Bláhová. Snoubenci v Litvínově 
ale mohou zvolit i jiné místo 
pro svůj velký den. „Nebráníme 
se prakticky ničemu. Obřady se 
konají na zahrádkách, v  lese, 
v restauracích. Zajímavé jsou 
obřady v  horách. Už jsme měli 

svatbu na sjezdovce na Klínech 
i na Flájské přehradě,“ říká mís-
tostarostka Erika Sedláčková. 
Během roku zažili oddávající 
také napjaté chvíle. Snoubenci 
si totiž hned několikrát svat-
bu rozmysleli. „Nebylo to bez-
prostředně při obřadu, ale den 
předem. Měla jsem oddávat na 
třech místech v  Krušných ho-
rách, a když jsme zjišťovali den 
před svatbou podrobnosti, snou-
benci svatbu zrušili,“ podělila se 
o své zážitky Erika Sedláčková. 
Mezi další zážitky oddávají-
cích patří například to, když se 

snoubenec zcela vážně při obřa-
du zeptal, zda má ještě alespoň 
chvilku, aby si vše rozmyslel. 
„Svatby jsou stále originálněj-
ší. Například na Klínech obřad 
natáčel dron,“ prozradila dále 
místostarostka. Do Litvínova 
v  roce 2015 zamířilo 18 párů 
z  jiných měst. V  letošním roce 
si Litvínov jako místo k obřadu 
vybralo 38 párů, ve kterých ani 
jeden ze snoubenců nežil v Lit-
vínově. Svatby se nadále konají 
také v původní obřadní síni na 
radnici. Tu si ale snoubenci vy-
bírají jen minimálně.  (pur)

Na zámek se hrnou snoubenci

Litvínov hledá opět tajemníka

Lid si žádá další nádoby na odpadTěžký život 
ošklivky

Nikdy nebyla žádná kra-
savice. A nikdy jí to ani ne-
vadilo. Na základní škole 
si jí kluci příliš nevšímali, 
pro holky byla jen ta tlustá 
a brýlatá spolužačka. Měla 
ale své kamarádky, a tak 
dětstvím prošla, 
aniž by nějak 
řešila nezájem 
kolektivu. Na 
střední škole už 
to bylo horší. 
Ráda by se líbi-
la jako ostatní 
holky, ale měla 
smůlu. O tlustou 
obrýlenou holku 
kluci prostě ne-
stáli. Přesvědčila 
sama sebe, že 
jí to nevadí. Po 
maturitě začala pracovat 
v  účtárně jedné fi rmy. Od-
stěhovala se od rodičů, žila 
sama v  malém bytě. Práce 
ji příliš nebavila. Zůstávala 
ale dlouho přesčas, brala 
ochotně všechny úkoly na-
víc. Alespoň nemusela řešit, 
co bude dělat. Její kamarád-
ky z dětství se vdaly, jiné ne-
měla. Nestýkala se s  lidmi. 
Byla přesvědčená, že je to 
proto, že je tlustá a ošklivá. 
Její píle v práci brzy přinesla 
ovoce. Všiml si jí šéf fi rmy 
a povýšil do vedoucí funk-
ce. Začala chodit na porady 
vedení fi rmy. Tam si také 
všimla kolegy z  marketin-
gu. Jmenoval se Lukáš a byl 
naprosto nádherný. Vypa-
dal přesně tak, jak měl do-
konalý muž jejích představ 
vypadat. Zamilovala se do 
něj až po uši. Myslela jenom 
na Lukáše. Hledala příleži-
tosti, jak ho alespoň vidět. 
Když ho mohla oslovit, byla 
šťastná. Lukáš se k ní choval 
slušně, měl přátelskou po-
vahu, a tak občas překročil 
tenkou hranici profesio-
nálního přístupu ke kole-
gům. Všichni to ale brali 
s lehkostí. Bavil je jeho vtip 
a vždy dobrá nálada. Jen 
ona si jeho přístup vyklá-
dala trochu jinak. Napadlo 
ji, že není Lukášovi lhostej-
ná. Rozhodla se, že udělá 
všechno pro to, aby se mu 
mohla líbit. Není sice žádná 
krasavice, ale může na sebe 
alespoň trochu dbát. Dlou-
hou dobu ale kašlala na to, 
jak vypadá. A tak její snaha 
nepřinesla takové výsledky, 
jaké by si přála. S neforem-
nou postavou, která roz-
hodně nikoho nepřitahova-
la. V  odulé tváři zapadlým 
očím za silnými skly brýlí 
nepomohlo žádné líčení. 
Navíc ani neuměla čarovat 
s  líčidly, protože je nikdy 
nepoužívala. Jediné, co na 
ní mohlo být krásné, byly 
husté, silné, černé vlasy. Vá-
zala si je do tlustého copu, 
který jí poskakoval po širo-
kých zádech. Ať se snažila, 
jak chtěla, Lukáš si jí všímal 
stejně jako padesátiletého 
kolegy z  personálního od-
dělení. Žádné jiskření se 
mezi nimi nekonalo.  Zami-
lované pohledy vysílala jen 
ona. Když se dozvěděla, že 
Lukáš chodí s  novou mla-
dinkou sekretářkou, prob-
rečela celou noc. Ta holka 
byla sice štíhlá a namalo-
vaná jako obrázek, jinak ale 
úplně tupá. Hloupé stvoře-
ní, které myslelo jen na to, 
jak vypadá její zadek, když 
se na vysokých podpatcích 
nosila po chodbách a natřá-

sala přitom ňadry v hlubo-
kém výstřihu. Přitom kdyby 
se umyla a nebyla tak štíhlá, 
vlastně na ní nic nebylo. Po-
zorovala Lukáše a tu holku, 
jak spolu postávají u okna, 
ona se smála něčemu, co on 

řekl. On se na ni 
díval takovým 
zvláštním mls-
ným pohledem. 
Přála si, aby se 
tak podíval i na 
ni. Nemyslela na 
nic jiného než 
na Lukáše. Ne-
mohla spát, a tak 
přepínala ka-
nály a dívala se 
na pořady, které 
by ji dřív vůbec 
nezajímaly. Tak 

viděla i pořad o proměně 
nevzhledné ženy v  krásku. 
Vzali si ji do práce trenéři, 
plastičtí chirurgové, vizá-
žisté. Vzrušeně pozorovala, 
jak se ta žena na obrazovce 
mění. To byla její šance. Na-
jde si plastického chirurga, 
který z ní krásku udělá. Pak 
bude mít i Lukáše. Uvědo-
mila si ale, že ta proměna 
bude stát hodně peněz. 
Musí je někde získat. Ušet-
řeno neměla skoro nic. Tu 
noc už neusnula. Druhý 
den se odhodlala k zoufalé-
mu kroku. Věděla, že jí šéf 
důvěřuje. Nikdo už nekon-
troluje faktury, které ne-
chává ona proplatit. A tak 
si připravila několik faktur 
na fi ktivní fi rmy. Platila za 
zboží a služby, které fi rma 
nikdy neodebrala, ale které 
se v účetnictví fi rmy běžně 
objevovaly. Účet na všech 
fakturách byl stejný. Její. 
Byla si jistá, že na její krádež 
hned tak někdo nepřijde. 
Možná kontrola z  fi nanč-
ního úřadu, tu ale hned tak 
nečekala. Na jejím účtu při-
stálo ten den něco přes mi-
lión korun. S tím už mohla 
svůj vzhled zásadně změnit. 
Utápěla se v  představách 
sebe samé po všech těch zá-
krocích. Zůstala v kanceláři 
do večera, ale nemyslela na 
práci. Přemýšlela jen o tom, 
jak utratí ukradené peníze. 
Když večer odcházela, v Lu-
kášově kanceláři se ještě 
svítilo. Zaklepala na dveře 
a vešla. Chtěla ho alespoň 
pozdravit. Promluvit s ním. 
Chtěla mu říct, že se kvůli 
němu změní. Lukáš seděl 
nad nějakými papíry a tvá-
řil se vážně. Když vešla, řekl, 
že zrovna s ní chce mluvit. 
Účetní mu z účtárny posla-
la nějaké faktury, které byly 
ten den proplaceny. Služby 
se měly týkat jeho oddělení, 
on ale nic neobjednal. Jde 
o vysoké částky. Ona dala 
souhlas k  proplacení. Dí-
val se na ni chladně. Chtěl 
vysvětlení. Nemohla to 
vysvětlit nijak, a tak Lukáš 
prohlásil, že to bude řešit na 
poradě vedení. Všiml si už 
dříve, že je neschopná. Teď 
ale navíc krade. Měla toho 
všeho dost. Kradla jen kvůli 
němu a on se na ni teď dívá 
skrz prsty a chce ji udat. 
Přemohl ji vztek a lítost. 
Popadla těžký kalamář, kte-
rý stál na jeho stole a uho-
dila ho do hlavy. Lukáš padl 
na zem s  rozbitou hlavou. 
Chvíli tak stála a pozorova-
la muže, který ji přivedl do 
neštěstí. Pak zvedla telefon 
a přivolala policii i záchran-
ku.  (pur)

SOUDNIČKA

  Duonádob v Litvínově přibyde.

  Novou tajemnicí Meziboří je Kateřina Lipertová.

  Svatby v obřadní síni zámku Valdštejnů jsou hodně oblíbené.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

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

Přijmeme nové pracovníky do týmu!

Nabídka pozic:

Strojník energetického zařízení (UE)

Provozní zámečník (UE)

Technický pracovník – specialista (UE)

Provozní elektromechanik (ST)

Nabízíme:

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

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.

LITVÍNOV – Zcela novou podobu by měly mít kruhové objezdy v Lit-
vínově. Město se rozhodlo jít cestou snadnější údržby. Zmizet by 
měly také dřevěné plastiky. 

Kruhové objezdy v  Litvínově 
v  poslední době příliš parády 
nenadělaly. Město se proto roz-
hodlo pro zásadní změnu. „Za-
čali jsme s  kruhovým objezdem 
na křižovatce Podkrušnohorská 
a Tyrše a Fügnera. Plastiska na 
kruhovém objezdu byla ve vel-
mi špatném stavu a hrozilo, že 
spadne a bude příčinou dopravní 
nehody. Rozhodli jsme se proto 
kruhový objezd celý změnit. Tech-
nické služby kruhový objezd sníži-

ly a vysadily bezúdržbové rostliny. 
Levandule, traviny, přidaly obláz-
ky. Kruhový objezd bude působit 
upraveně a vkusně v každé roční 
době s  minimálními náklady na 
údržbu,“ uvedl místostarosta 
města Milan Šťovíček. Postupně 
se tak dostane na všechny kru-
hové objezdy v  majetku města. 
Zmizí tak například také dře-
věná plastika hracích kostek či 
hokejka na vjezdu do Litvínova. 
„Snížením kruhových objezdů 

přispějeme také k  přehlednější 
dopravní situaci,“ doplnil Mi-
lan Šťovíček. Se zelení město ale 
změnou jednoho kruhového 
objezdu pro letošní rok nekončí. 
„Na údržbu zeleně bylo v rozpoč-
tu 13,5 miliónu korun. Přestože 
se už neseká, je třeba rozpočet 
navýšit o další 2 milióny korun. 
Peníze jsou určeny na úklid spa-
daného listí, prořez stromů a keřů 
a na výsadbu mladých stromů 
v některých lokalitách,“ vysvětlila 
starostka města Kamila Bláho-
vá, podle které nejsou všechny 
dřeviny v  Litvínově v  ideálním 
stavu. V  naprostém pořádku je 

ale park u zámku Valdštejnů. 
Ten v  loňském a letošním roce 
procházel zásadní revitalizací, 
na kterou město získalo mnoha-
miliónovou dotaci. „S výsledkem 
jsme spokojeni. Trochu problém 
je s kvetoucími bylinami. V době 
jejich klíčení bylo sucho a nevze-
šly všechny tak, jak bylo v plánu. 
Musely se dosívat, ale nakonec 
vykvetly. V  dalších letech by to 
mělo být ještě lepší. Stromy jsou 
v dobrém stavu, nyní se musí po-
čkat, až vyroste nižší keřové patro. 
Pak teprve bude mít park podobu, 
jakou jsme plánovali,“ říká mís-
tostarosta.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínov už má program svých tradičních Krušnohor-
ských Vánoc. Konec roku bude letos originální. Litvínov se králov-
ským průvodem rozloučí s rokem Karla IV.

Krušnohorské Vánoce tradič-
ně zahajuje výstava vánočních 
stromků v Galerii Radniční 
sklípek. „Letos opět ozdoby vy-
tvoří  děti z MŠ, žáci ze ZŠ a ZUŠ 
a studenti ze SŠ. Profesionální 
a amatérští výtvarníci budou, 
tak jako vloni, vystavovat origi-
nální ozdoby celoročně v zám-
ku Valdštejnů. Stromky doplní 

i netradiční vánoční dekorace. 
Proběhne oblíbené rozsvěcení 
vánočního stromu, pojede Mi-
kulášská tramvaj, uskuteční se 
jarmáreček i rozloučení se sta-
rým rokem. Součástí Krušno-
horských Vánoc by měl být také 
trh a program na náměstí Míru 
s názvem Vánoční tradice. K ce-
loměstské akci se připojí se svým 

programem i litvínovská kultur-
ní zařízení,“ představila pro-
gram starostka Kamila Bláhová. 
Krušnohorské Vánoce začnou 
už 24. listopadu. První akcí je 
vernisáž výstavy v Galerii Rad-
niční sklípek od 18 hodin. „Jako 
součást výstavy připravujeme 
doprovodný program, vánoční 
soutěž pro veřejnost a dílničky 
pro děti,“ doplnila Dáša Wo-
hanková z propagace města. Vá-
noční ozdoby nebudou chybět 
ani v  zámku Valdštejnů. Tam 

je umístěna celoroční výstava 
vánočních stromků od míst-
ních umělců. Po roce se bude 
inspirace na zdobení stromků 
obnovovat. Krušnohorské Vá-
noce zakončí program na ná-
městí Míru 31. prosince. Ten 
den je v  podvečer připraven 
také tradiční ohňostroj. Letos 
to už bude ohňostroj druhý. Na 
nedávných Slavnostech sklizně 
a řemesel si Litvínovští užili oh-
ňostroj ve Voightových sadech. 

(pur)

Krušnohorské Vánoce budou skvělé

Kruháky se v Litvínově postupně změní

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

  Kruhák u Pijonýráku už je zcela nový. Následovat budou i další.
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LITVÍNOV - Schola Humanitas bude mít nové vybavení učeben che-
mie a biologie. Z dotačního projektu by na stavební práce a vybave-
ní měla získat více než tři a půl miliónu korun.

Stavební úpravy a vybavení 
učeben vyjde na čtyři milióny 
korun, které škole na předfi-
nancování půjčilo město. Po 
ukončení projektu, až škola 
dotaci ve výši 90 procent ná-
kladů získá, vrátí půjčené pe-
níze městu. Zatím je nutné, 

aby škola zaplatila 82 tisíc ko-
run za projektovou dokumen-
taci k projektu a 1 586 tisíc 
korun za stavební úpravy v bu-
dově školy a administrativní 
budově, které s projektem sou-
visejí.  „Dále rada škole schvá-
lila, v návaznosti na projekt, 

nabytí nového majetku. Jedná 
se o nábytek do laboratoře che-
mie a učebny biologie, přístro-
jové vybavení a schodolez v cel-
kové částce 2 250 tisíc korun,“ 
uvedla místostarostka města 
Erika Sedláčková. Projekt, 
který bude zahájen v  červenci 
následujícího roku, souvisí se 
zvýšením kvality, dostupnos-
ti a zázemí pro vzdělávání. 
Součástí jsou  stavební úpravy 

učeben chemie a učebny pří-
rodních věd, včetně vybavení 
nábytkem a učebními pomůc-
kami. Škola počítá s využitím 
nově vzniklých učeben v rámci 
spolupráce s místními základ-
ními školami. Tato spoluprá-
ce je doložena Memorandy 
o spolupráci. Projekt je sou-
částí schváleného rámce inves-
tic Krajského akčního plánu 
Ústeckého kraje.  (pur)

LITVÍNOV - Centrum Litvínova se rozzáří novým vánočním osvětle-
ním už 28. listopadu, kdy se bude slavnostně rozsvěcovat vánoční 
strom. 

Letos bude na náměstí Míru 
stát vánoční strom, který vy-
rostl v  Litvínově. Celý střed 
města bude vyveden v  tónech 
studeného a teplého bílého 
světla. „Nechceme soupeřit 

s  okolními městy v  množství 
světel. Chceme, aby bylo osvět-
lení vkusné, žádné Las Vegas. 
Ve výběrovém řízení jsme vy-
brali cenově nejvýhodnější na-
bídku, kterou předložila společ-

nost MK-mont illuminations 
z Klášterce n. Ohří. Pronajme-
me si od této společnosti osvět-
lení na deset let, každoročně 
za zhruba tři sta tisíc korun,“ 
prozradil místostarosta měs-
ta Milan Šťovíček. Pronajaté 
vánoční osvětlení vyzdobí 
především centrum města, 
náměstí Míru a přilehlé ulice. 

„Využijeme samozřejmě lípy 
na náměstí. Ve stejném duchu 
bude vyzdoben také vánoční 
strom. Ten je z  našich zdrojů, 
a dokonce letos budeme dávat 
vánoční strom i sousednímu 
Mostu,“ doplnil místostarosta. 
Vánoční osvětlení, které má 
město z minulých let, vyzdobí 
ostatní části Litvínova.  (pur)

LITVÍNOV – Zámek Valdštejnů hostil mimořádnou slavnostní udá-
lost. Hasiči Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje tu do-
stávali služební medaile za dlouholetou vzornou službu. Mezi oce-
něnými byli i hasiči z mostecké jednotky.

Ve Valdštejnském zámku 
v Litvínově byly slavnostně pře-
dány služební medaile HZS ČR 
II. a III. stupně. Medaile vybra-
ným příslušníkům HZS Ústec-
kého kraje předal krajský ředitel 
Roman Vyskočil. Slavnostního 
aktu se zúčastnila také starost-
ka města Litvínova Kamila Blá-
hová. Služební medaile udělil 
generální ředitel Hasičského 
záchranného sboru ČR Draho-
slav Ryba ke státnímu svátku 28. 
října. Mezi dvaatřiceti oceněný-

mi byli také hasiči z Mostu. Me-
daili za věrnost III. stupně získali 
mimo jiné Radovan Geroč a Ví-
tězslav Janoš z  ÚO Most. „Slu-
žební medaile III. stupně se udě-
lují po desetileté službě a služební 
medaile II. stupně po dvacetileté 
službě, za její vzorný výkon,“ 
 vysvětlil mluvčí hasičského zá-
chranného sboru Lukáš Marvan. 
O kulturní program při slavnosti 
se postarala děvčata z Tanečního 
a fi tness studia Kamily Hlaváči-
kové z Mostu.  (pur)

Tympán pro ZUŠku
Mladí muzikanti z litvínovské 

základní umělecké školy budou 
mít nový tympán za bezmála sto 
tisíc korun. Škola ho pořídí díky 
projektu Netzwerk Kulturelle 
Bildung und Sprache/Síť inter-
kulturní komunikace a vzdě-
lávání. Rada města Litvínova 
schválila Základní umělecké 
škole Litvínov koupi tympánu, 
přičemž škola zapojí fond in-
vestic ve výši 10 tis. Kč na spo-

luúčast při jeho pořízení. Nový 
nástroj bude použit pro soubo-
rovou činnost školy a je pro ško-
lu nezbytně nutný. Škola bude 
postupovat při zadávání veřejné 
zakázky podle platné směrnice 
města. 

Smlouva s TEREZOU 
Rada města schválila Zá-

kladní škole a Mateřské škole 
Litvínov Ruská 2059  přijetí fi -
nančního daru ve výši 8 tis. Kč 

a uzavření darovací smlouvy 
s  pražským vzdělávacím cent-
rem TEREZA.  Dar škola pou-
žije na realizaci aktivit v rámci 
projektu zaměřeného na ekolo-
gii a udržitelný rozvoj.

Pryč s potkany!
Na potkany v centru Litvíno-

va si chce posvítit vedení města. 
V rámci rozpočtových změn to-
tiž rada města posílila rozpočet 
na deratizaci těchto škůdců. 

„Jedná se vlastně jen o přesun 
prostředků. V rozpočtu jsme měli 
připravené peníze na hubení ob-
tížného hmyzu na UNO. V  le-
tošním roce ale není situace tak 
strašná jako v letech předchozích. 
Peníze nám na položce zbyly, 
a tak jsme se rozhodli využít je 
na deratizaci v centru Litvínova. 
Tady si obyvatelé města stěžují 
na výskyt hlodavců,“ vysvětlil 
místostarosta Milan Šťovíček. 
 (pur)

  Z RADY MĚSTA LITVÍNOVA

Hasiči dostali medaile

Vánoční osvětlení od listopadu

Učebny za čtyři milióny

LITVÍNOV – Konečně je tady. Do Litvínova dorazilo koncertní křídlo 
FAZIOLI, které si doslova vymodlil ředitel Základní umělecké školy 
Litvínov Jaroslav Sochor. Jestli stály všechny problémy s výběrem 
hudebního nástroje za to, si přijďte poslechnout na úvodní koncert 
22. listopadu.

Hudební nástroj dorazil do 
Litvínova z Itálie 8. listopadu. 
„Je to naprosto kvělý hudební 
nástroj. Splněný sen všech na-
šich pianistů. Jedná se o kon-
certní křídlo, a jako k tako-
vému se k němu budeme také 
chovat. Rozhodně se na tomto 
hudebním nástroji nebudou 
učit hrát začátečníci. Koncertní 
křídlo Facioli patří k nejlepším 
na světě,“ libuje si nad novým 
křídlem ředitel ZUŠKy Jaroslav 
Sochor. Jeho zvuk si můžete 
přijít poslechnout 22. listopa-
du na úvodní koncert, který se 
koná v ZUŠ od 19 hodin. Na 
nové křídlo zahraje Jiří Kollert, 
na housle ho doprovodí syn 
Eduard Kollert. Původně chtěl 
ředitel ZUŠky Jaroslav Sochor 
pro svou školu koncertní kří-
dlo dražší a od výrobce s del-
ší tradicí. Jak sám říkal, Rolls 

Royce mezi piany. Výběrová 
komise, jejímiž členy byli také 

pianisté a učitelé hry na pia-
no, objela všechny tři výrobce 
hudebních nástrojů, kteří měli 
zájem nástroj za více než dva 
milióny korun do Litvínova 
dodat. Po návštěvě výrobce 
v Itálii změnila komise názor. 
Italský FAZIOLI má podle 

odborníků z komise nejlepší 
zvuk. „Kvalita nástroje byla ve 
výběrovém řízení rozhodující. 
Teprve na druhém místě byla 
cena. V tomto případě ale byla 
cena nástroje z nabízených nej-
nižší a kvalita nejvyšší,“ doplnil 
ředitel školy.  (pur)

Litvínov už má křídlo světové kvality

  Koncertní křídlo dorazilo do Litvínova až z Itálie.

  Medaile za věrnost se rozdávaly v zámku Valdštejnů.
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porušené paragrafy

MOST – Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zahájil ve spor-
tovní hale v Mostě tradiční Regionální veletrh středního vzdělávání 
SOKRATES 1.  Nad dvoudenní prezentací nejen škol převzal osobní 
záštitu. 

„Patnáctý ročník této akce je 
sám o sobě důkazem její smys-
luplnosti,“ řekl na úvod Oldřich 

Bubeníček s  tím, že kraj potře-
buje vzdělané lidi, kteří nebu-
dou končit na úřadech práce.

Letošního ročníku Regionální-
ho veletrhu středního vzdělávání 
se účastní 27 středních a odbor-
ných škol z celých Čech, od Čes-
kých Budějovic až po Trutnov, 
nechybí mezi nimi ani školy, 
které jsou příspěvkovými organi-
zacemi Ústeckého kraje. Osobně 

se s nimi v neděli pozdravila také 
vedoucí odboru školství, mláde-
že a tělovýchovy Krajského úřadu 
Ústeckého kraje Dagmar Waico-
vá, která se účastní také pondělní 
odborné diskuze pořádané u pří-
ležitosti veletrhu. Mezi vystavo-
vateli nechybí ani zástupci fi rem 
a institucí, zahraničí reprezentuje 
německá hospodářská komora 
IHK Chemnitz.

Na veletrhu SOKRATES 1 
probíhalo představení jak sa-
motného vzdělávání, tak ukázky 
odborného výcviku žáků a stu-
dentů, učebních pomůcek, učeb-
nic a vzdělávacích programů pro 
vybrané stupně výuky. Cílem 
akce je podpořit zájem veřejnos-
ti o vzdělávání žáků i dospělých, 
a tím přispět k  lepší informova-
nosti veřejnosti o možnostech 
vzdělávání nejen v  regionu. Na 
veletrh SOKRATES 1 bude 22. 
listopadu navazovat prezentace 
vysokých a vyšších odborných 
škol SOKRATES 2. (red)

MEZIBOŘÍ - Spotřeba papíru v Česku se za posledních 20 let téměř 
ztrojnásobila. Každý průměrný Čech spotřebuje za rok 130 kg papí-
ru. Toto číslo v sobě skrývá veškeré papírenské zboží jako hygiena, 
balení, noviny, šanony, složky, paragony a podobně. Co se týče xe-
rografi ckého papíru, připadá na každého občana přibližně 6 kg. To 
jsou ale pouze statistiky. 

Zaměstnanci Domova sociál-
ních služeb Meziboří, příspěv-
kové organizace se společně 
rozhodli, že tyto statistiky ales-
poň trochu vylepší, a proto za-
čali aktivně předcházet plýtvání 
kancelářským papírem. V rám-
ci zlepšení životního prostředí 
a zavedení úsporných opatření 
zavedli metody, které vedou ke 
snížení spotřeby kancelářské-
ho papíru. První metodou bylo 
převedení většiny komunikace 

mezi úseky z papírové podo-
by na podobu elektronickou 
- emaily. Další metodou, jak 
šetřit papírem, bylo vydávání 
vnitřních směrnic v elektronic-
ké podobě. 

A nakonec i ta nejmenší opat-
ření můžou vést k velkým úspo-
rám - oboustranný tisk, pou-
žívání recyklovaného papíru 
a plochu papíru využívat efek-
tivně. Používání již potisknuté-
ho papíru pro psaní poznámek, 

nebo pro tisk pracovních mate-
riálů. Věříme, že i tímto málem 
přispějeme ke zlepšení životní-

ho prostředí a zároveň k tomu, 
aby se nám tu společně lépe žilo.

 (nov)

Marijánka na 
Skupovce

MOST - Policie v  Mostě ob-
vinila z  nedovolené výroby 
a jiného nakládání s  omamný-
mi a psychotropními látkami 
a s  jedy 33letého muže z  Mos-
tu. Ten měl podle kriminalistů 
po dobu několika let obstarávat 
a poté prodat nejméně ve 20 
případech drogu marihuanu. 
„Obviněný Mostečan omamnou 
látku prodával v ulici Josefa Sku-
py. Stíhaný muž je vyšetřován na 
svobodě a hrozí mu v  případě 
odsouzení až pětiletý trest odnětí 
svobody,“ upozornila policejní 
mluvčí Ludmila Světláková.

Řídil „namol“
MOST – Pod vlivem alkoholu 

řídil v těchto dnech své motoro-
vé vozidlo řidič z Mostu. Hlídka 
policistů ho kontrolovala v ulici 
Moskevská a provedla u něj de-
chovou zkoušku na alkohol. Ta 
byla opakovaně pozitivní a muži 
zákona motoristovi naměřili 1,4 
promile alkoholu v dechu. Poli-
cisté obvodního oddělení 22le-
tému řidiči sdělili podezření ze 
spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. Hlídka 
muži na místě zadržela řidičský 
průkaz a další jízdu mu zakázala.

Kabelka za 
„osmičku“

MOST – Na svou neopatr-
nost doplatila žena z Mostu. Ta 
si ponechala ve svém vozidle na 
předním sedadle kabelku a poté 
se asi na 10 minut vzdálila. Když 
se vrátila, zjistila, že se kdosi ná-
silím do auta vloupal a příruč-
ní zavazadlo odcizil. V  kabelce 
zloděj našel několik tisíc korun, 
mobil, osobní doklady a další 
věci. Poškozená vyčíslila škodu 
na částku osm tisíc korun a pří-
pad ohlásila mosteckým policis-
tům.

Zloděj úřadoval, 
když spali

LITVÍNOVSKO – Nevítané-
ho hosta měli obyvatelé rodin-
ného domku v obci na Litvínov-

sku. Ten koncem září v pozdně 
nočních hodinách vniknul do 
domu a ve sklepních prostorech 
odcizil kabelku, peněženku, 
mobil, osobní doklady a další 
věci, které tam nalezl. Kráde-
ží měl poškozeným majitelům 
zanechat škodu ve výši 6 500 
korun. Policie v Litvínově 32le-
tému muži z Litvínova, který má 
mít krádež na svědomí, sdělila 
podezření ze spáchání přečinu 
krádeže a porušování domov-
ní svobody. Už v  minulosti byl 
trestán za majetkový delikt.

Přepadení 
v Bělehradské

MOST – Povedený trojlístek 
– dva muži a jedna žena – se 
před několika dny u bloku 406 
pokusil okrást staršího muže. 
Upozornil na to všímavý občan, 
který případ ohlásil městské po-
licii. Strážníci spatřili mladíka 
odpovídajícího popisu, jak na-
sedl do autobusu. „Devatenácti-
letý mladík nekladl žádný odpor, 
uposlechl strážníky a z prostředku 
MHD vystoupil. Při bližší kontro-
le se ukázalo, že je v celostátním 
pátrání,“ upozornila mluvčí 
mostecké městské policie Ilona 
Kozlová s  tím, že oznamovatel 
potvrdil, že se jedná o pachate-
le, za kterým se bezprostředně 
po činu vydal, než se mu ztratil 
z dohledu. „Na linku 156 ozná-
mila žena, že v odpoledních ho-
dinách byl přepaden její 84letý 
manžel. Potvrdila, že k přepadení 
došlo u bloku 406. Všechny po-
znatky byly předány PČR,“ dopl-
nila ještě mluvčí Kozlová.

Házela věci z okna
MOST – Strážníci městské 

policie zasahovali u bloku 92. 
Tady jedna z místních obyvate-
lek z okna třetího patra vyhazo-
vala zařízení bytu. „Strážníci na 
místě zajistili starší rozrušenou 
ženu. Šetřením vyšlo najevo, že 
se léčí na psychiatrii, ale neužívá 
předepsané léky,“ popsala mluv-
čí MP Most Ilona Kozlová s tím, 
že osmasedmdesátiletá žena 
byla sanitkou převezena do ne-
mocnice. Nepořádek pod okny 
uklidili příbuzní.  (sol)

MOST - Volné jízdy pro amatérské jezdce vlastním vozem po závod-
ním okruhu mosteckého autodromu jsou mezi motoristickou veřej-
ností populární a oblíbené. Od loňského roku vedení společnosti 
AUTODROM MOST rozšířilo možnost svézt se na uzavřené dráze 
i na podzimní a zimní měsíce. Volné jízdy nazvané The Most Winter 
Challenge nadšenci letos poprvé okusili v pátek 4. listopadu, další 
termín pak pořadatelé stanovili na sobotu 19. listopadu.

Pravidelným účastníkem 
volných jízd je Petr Skořepa 

z  Jesenice u Prahy, který se 
snaží dosáhnout co nejlepší-

ho času na jedno kolo se svým 
BMW 335i. „Loni jsem se umís-
til v soutěži Th e Most Challenge 
na druhém místě. Letos už to 
bylo horší. Konkurence byla 
početnější a výrazně stoupla 
kvalita aut. S  Porsche Cayman 
se prostě měřit nemohu. Přesto 
jsem do svého bavoráka dost in-
vestoval, abych se těm nejlepším 
alespoň co nejvíce přiblížil. O to 
víc mě mrzí, že se při zimních 
volných jízdách neměří čas. My-
slím si, že kdyby se dosažený čas 
měřil, přijelo by do Mostu mno-
hem víc motoristických fanouš-
ků,“ uvedl.

Na  páteční premiéru letoš-
ních zimních jízd dorazili ve 
voze Opel Almera i pětadvace-
tiletý Ondřej Hunčovský s o rok 
mladší přítelkyní Terezou Pau-
lovou z Prahy. „Jsme tu podruhé 
a zřejmě ne naposledy. Uvažuje-
me, že si zajezdíme minimálně 
ještě jednou. Za volantem bych 
si to vyzkoušela i já, zatím jsem 
se jen vezla,“ prozradila Tere-
za. Nezapírala, že se na sedadle 
spolujezdce trochu bála. „Strach 
jsem měla. Ondra říkal, že někte-
ré zatáčky by mohl jet ještě ostře-
ji, mně se to ale celé zdálo ostré 
až dost,“ doplnila s úsměvem.

Jezdí se za každého počasí, 
a to vždy od 10 do 16 hodin bez 
přestávky. „Máme dvě varianty. 
Každá je přizpůsobena klimatic-
kým podmínkám, které budou 
momentálně panovat na dráze,“ 
upřesnila obchodní a marketin-

gová ředitelka autodromu Jana 
Svobodová. 

Jízdu je možné uskutečnit až 
po zakoupení kuponu ke vjezdu 
na dráhu ve startovní věži auto-
dromu. Dosažený čas na jedno 
kolo pořadatelé z  bezpečnost-
ních důvodů neměří. Teplotu 
vzduchu lze průběžně sledovat 
na webkamerách umístěných 
v  areálu autodromu. Nechybí 
ani občerstvení. Lidé si mohou 
koupit teplé i studené nápoje či 
klobásu. (nov)

Zimní jízdy po okruhu lákají, další šance 
se svézt je v sobotu 19. listopadu

Šetřím, šetříš, šetříme kancelářským papírem

Soktares 1 odstartoval hejtman

LITVÍNOV - Na Krušnohor-
skou polikliniku v Litvínově 
přivolala strážníky zaměst-
nankyně. Na polikliniku přišla 
seniorka, která se s pláčem do-
žadovala tří tisíc korun. Ty z ní 
vylákala v tramvaji podvodnice, 
která seniorku přesvědčila, že 

jí peníze dají v kanceláři jed-
natelky polikliniky. Podvedená 
seniorka nebyla první, která 
podvodnici na její historku na-
letěla. Ženu strážníci převezli na 
Policii ČR. Seniory ale varují, 
aby nevěřili cizím lidem a niko-
mu nepůjčovali peníze.  (pur)

Podvodníci mají nový 
trik na seniory
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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 to-
hoto typu, navštivte prosím naši redakci, 
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto 
službu za patřičnou úplatu dle našeho 
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám kamna, zachovalé Pet-

ry, mám je na Klínech, za málo pe-
něz je prodám (1 000 Kč). Telefon: 
776 866 591

 ■ Prodám pánské, nové, ne-
použité, lehké, sportovní sako a 
kalhoty na postavu 170/85 ze za-
kázkového krejčovství. Pořizovací 
cena 3 800 Kč, prodám za 1 800 Kč. 
Nutno vidět a vyzkoušet. Telefon: 
604 103 485 – po 19. hodině

 ■ Koupím staré hračky z doby 
ČSSR – vláčky Merkur, auto na 
bowden, setrvačník, klíček, sta-
vebnice Merkur, pásáky atd. Tele-
fon: 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, myč-
ku Baumatic, použitou 4 měsíce 
- 4 900 Kč. Rodinné důvody – vše 
v Mostě. Telefon: 607 277 880 – 
večer

 ■ Prodám dětskou postýlku dře-
věnou 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 plas-
tiku Anežky České od J. V. Myslbe-
ka. Telefon: 604 103 485 – po 19. 
hodině

 ■ Sbírám a koupím starý porce-
lán 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 ve-
likost 53 za 100 Kč (nová), 15 párů 
pracovních rukavic – 10 Kč/ks. Te-
lefon: 722 070 756. Most

 ■ Prodám lednici Sharp A+++, 
původní cena 8 400 Kč, nyní 3 000 
Kč, šedá metalíza, skvělý stav. Litví-
nov – Osada. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám parabolu „satelit“, bez 
držáku, cena 800 Kč. Litvínov – 
Osada. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám DVB-T přijímač s funk-
cí nahrávání, značka Alna-T-1600, 
ještě 1 rok záruka. Původní cena 
500 Kč, nyní 200 Kč. Litvínov – Osa-
da. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám roletu, světlá a krémo-
vá, 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 ma-
dlo 80 Kč. Bílý 4šuplíkový plastový 
koupelnový komín 200 Kč. Litví-
nov – Osada. Telefon: 736 469 724

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám byt v blízkosti centra 

Litvínova, po rekonstrukci, klidný 
a čistý cihlový dům, veškerá ob-
čanská vybavenost, nízké nájem-
né. Cena 590 000 Kč. Rychlé jed-
nání – sleva. Telefon: 731 648 184

 ■ Prodám byt v Litvínově u po-
likliniky, 40 m2, nízké náklady na 
bydlení. Cena 280 000 Kč. Telefon: 
607 507 352

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

SEZNÁMENÍ
 ■ Hledám muže do 60 let, pracu-

jícího, abstinenta, který stojí o věr-
nou pracující ženu, já 48/170/XXL. 
Pouze SMS: 723 091 331

 ■ Gay starší, hledá přítele, kama-
ráda pro život, pro vše hezké, co 
život přináší, zkrátka kluka do ne-
pohody. ZN: Stále věřím. Telefon: 
722 022 713. Těším se. TP a okolí

 ■ Hledám kamarádku nebo 
kamaráda. Jsem 66letý/171 cm, 
nekuřák, rekreační sportovec. Úro-
veň 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 spo-
lečným schůzkám, jsem pohodo-
vá, 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, osa-
mělého pána, nekuřáka. Telefon: 
731 389 028

Slogan Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

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

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

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Možnost parkování osobních vozidel na hlídaném 

parkovišti na rohu ulic Bělehradská a U Stadionu. 

Měsíční parkovné 750,- Kč, pololetní 4 125,- Kč. 

Dále nabízíme parkování v krytém parkovišti ve 

Sportovní hale Most. Měsíční pronájem 900,- Kč, 

čtvrtletní 2 520,- Kč a roční 9 000,- Kč. 

Bližší informace 
na tel. čísle 
726 765 703

TJ Baník Most, z.s.
nabízí
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 V neděli na extraligu 
do Litvínova

Po reprezentační přestávce 
vyplněné turnajem Karjala 
Cup, se opět naplno rozběhly 
boje v hokejové extralize. Lit-
vínov se po středečním due-
lu s  Mladou Boleslaví opět 
přestaví doma, a to v  neděli 
13. listopadu proti Kometě 
Brno. Utkání 20. kola začíná 
v 17.30 hodin.

Mostečtí nastoupí 
doma proti Třebíči

Hokejisté druholigové-
ho HC Most hrají v  sobotu 
12. listopadu opět doma. 
V utkání 23. kola WSM ligy 
hostí celek Třebíče. Zápas 
začíná v  tradičním čase, 
v 17.30 hodin. 

Janus pomohl 
Slovákům k vítězství

Litvínovský gólman Jaro-
slav Janus si svými výkony 
v  dresu Litvínova řekl o re-
prezentační dres Slovenska. 
V  přestávce se s  nároďákem 
našich sousedů zúčastnil tur-
naje v  Německu, kde Slová-
kům pomohl turnaj vyhrát. 

Oba divizní týmy hrají 
venku

Naši zástupci ve fotbalové 
divizi se o víkendu předsta-
ví na hřištích svých soupe-
řů. Souš zajíždí v  neděli do 
Hostouně a MFK se v sobotu 
střetne s  domácím Sokolem 
Libiš.

Fotbalistky nastoupí 
proti Plzni

V sobotu 12. listopadu se 
hraje 3. kolo poháru v  ko-
pané žen. Tým Souše v něm 
přivítá na svém hřišti velice 
atraktivního soupeře, a sice 
tým Viktorie Plzeň. Zápas se 
hraje v areálu Souše na umě-
lé trávě od 13.30 hodin. 

Krasobruslařky 
závodily v Ústí nad 

Labem
Pět krasobruslařek z Mos-

tu startovalo na závodech 
v Ústí nad Labem. Mezi 
mladšími nováčky vyhrála 
Blahoutová, mezi nejmlad-
šími žačkami B byla první 
Maříková. Druhé místo mezi 
žačkami B patřilo Vaňkové. 
Vitmayerová skončila šestá 
a ve vyšší žákovské výkon-
nostní skupině skončila Jan-
čárková osmá. 

Hokejistky v sobotu 
proti Berounu

Tým hokejistek HC Litví-
nov se v sobotu 12. listopadu 
představí na domácím ledě. 
Od 19.00 hodin nastoupí 
proti týmu z Berouna. V mi-
nulém měření sil byl Litví-
nov úspěšnější, když v  Be-
rouně vyhrál 3:9.  (jak)

MOST – Jako hra kočky s  myší. Asi tak lze ve stručnosti charakte-
rizovat další domácí vystoupení Černých andělů. Házenkářky DHK 
Baník Most v  dalším kole interligy hostily nováčka soutěže, celek 
Trenčína, a připsaly si jednoznačné vysoké vítězství. Hostující tým 
byl od začátku odevzdaným soupeřem. Most do přestávky získal 
značný náskok, který pak už jen navyšoval. 

„Trochu jsme očekávali, že 
v  tomto střetnutí vyhrajeme, ale 
překvapilo nás, že Trenčín přices-
toval pouze s jednou náhradnicí, 
což zápas samozřejmě ovlivnilo. 
Naše očekávání ale zápas splnil, 
vyzkoušeli jsme si několik obran-
ných systémů a splnili jsme cíle, 
které jsme si před zápasem dali,“ 
řekl po zápase kouč Mostu Peter 
Dávid.

Ještě předtím, než absolvo-
valy samotný zápas, navštívily 

hráčky Baníku báňské záchra-
náře na stanici v  Mostě, kde si 
dvě z nich vyzkoušely část jejich 
fyzické přípravy. 

DHK Baník Most – HK AS 
Trenčín 40:12 (20:4). Branky: 
1. Růčková, 3. Szarková, 4. 
Szarková, 5. Mikulčík, 6. Mi-
kulčík, 7. Zachová, 8. Szarko-
vá, 9. Mikulčík, 11. Borovská, 
11. Mikulčík, 12. Mikulčík, 
13. Borovská, 14. Szarková, 
17. Chmelařová, 20. Míšová, 

23. Szarková, 24. Růčková, 
26. Kovařová, 28. Míšová, 29. 
Mikulčík, 31. Jeřábková, 33. 
Míšová, 34. Chmelařová, 36. 
Míšová, 36. Jungová, 39. Mí-
šová, 41. Matoušková, 43. Ma-
toušková, 44. Chmelařová, 46. 
Kovařová, 47. Stříšková, 47. 
Jeřábková, 48. Jeřábková, 49. 
Chmelařová, 51. Chmelařová, 
52. Szarková, 54. Stříšková, 
55. Szarková, 56. Chmelařová, 
58. Mikulčík – 7. Ušiaková, 16. 
Zemanovičová, 22. Jašková, 
30. Ušiaková, 35. Takáčová, 
36. Jašková, 41. Zemanovičo-
vá, 44. Zemanovičová, 48. Jaš-
ková, 50. Takáčová, 54. Zema-
novičová, 60. Zemanovičová. 

(jak)

MOST – V dalším domácím utkání prohrál HC Most s týmem Slavie 
Praha těsně 1:2. 

Domácí tým prohrával od 
9. minuty, a když v  polovině 
utkání hosté vstřelili druhou 
branku, vypadalo to, že zápas 
bude mít jednoznačný proběh. 
Jenže hned vzápětí se prosadil 
mostecký Smolka a náskok slá-
vistů se ztenčil. Jenže hráčům 
v modrém se už nepodařilo ani 
srovnat skóre, natož pak obrátit 
výsledek ve svůj prospěch. 

HC Most – Slavia Praha 1:2 
(0:1, 1:1, 0:0). Branky a na-
hrávky: 31. Smolka (K. Černý, 
Divíšek) – 9. Pohl (Knot), 30. 
J. Novák (Kverka, Šafránek). 
Rozhodčí: Smitka – Votrubec, 
Ševic. Vyloučení: 2:5. Využití: 
0:1. Diváci: 512. Střely na bran-

ku: 32:37. Sestava HC Most: Pe-
trásek – K. Černý, Charousek, 

Strejček, Šesták, Kokeš – Ger-
hát, Divíšek, Smolka – J. Dole-
žal, Kubinčák, Řehoř – Válek, J. 
Šimeček, Rod – Havlíček, Slaví-
ček.  (jak)

MOST – V dalším kole fotbalové 
divizní skupiny B oba naši zá-
stupci bodovali. 

Baník Souš se představil v do-
mácím prostředí, kde hostil Ra-
kovník. Už po deseti minutách 
hry mohl vést rozdílem dvou 
branek, ale stoprocentní šance 
nevyužil. Také další příležitos-
ti nedopadly, a tak se nakonec 
musel spokojit s  hubenou vý-
hrou 1:0. 

Mostecký fotbalový klub se 
v sobotu představil na hřišti ve 
Štětí, kde se utkal s  domácím 

SK. Nakonec si odvezl po re-
míze 4:4 bonusový bod, když 
dokázal vyhrát po penaltovém 
rozstřelu. 

Do konce podzimní části fot-
balové divize zbývají dvě kola. 

Baník Souš – Tatran Rakov-
ník 1:0 (0:0). Branka: 83. Hynek. 

SK Štětí - MFK 4:5pp (3:3) - 
na penalty 5:6. Branky: 36. Zd. 
Macháček (vl.), 38. Slanička, 
42. Slanička (pen.), 62. Böhm 
(pen.) - 10. Tichý, 25. Zd. Ma-
cháček, 30. A. Weickert, 55. M. 
Macháček. (jak)

y

k

Černí andělé přejeli Trenčín

MOST – Extraligový hokejba-
lový celek HBC Kovodemont 
Most v dalším kole naší nejvyšší 
soutěže dokázal doma vybojo-
vat tři body. V neděli ve své do-
mácí aréně zdolal SK Hokejbal 
Letohrad. 3:1. Kovodemont se 
v  současnosti nachází na po-
sledním místě tabulky se ziskem 
9 bodů. V příštím 16. kole budou 
hrát mostečtí hokejbalisté v so-
botu 12. listopadu od 11 hodin 
v Hradci Králové.

HBC Kovodemont Most – SK 
Hokejbal Letohad 3:1 (0:1, 0:0, 

3:0). Branky a nahrávky: 36. 
Švancar (TS), 38. Zika (Chyba), 
39. Švancar (Dobrý) – 15. Hejt-
mánek (Lajčiak). Sestava HBC 
Kovodemont Most: Brém – Zika, 
Valenta, Koudelka, Chyba, Ko-
pýtko, Popluhar – Chytrý, Bruš-
tík, Procházka – Dobrý, Švancar, 
Richter – Singr, Krajíček, Grem-
lica – Drenčko Sestava SK Ho-
kejbal Letohrad: Šimara – Teplý, 
Vychytil, Věchet, Hejtmánek, 
Böhm, Anýž – Běloušek, Hal-
brštát, Lajčiak – Protzner, Lux, 
Hejtmánek – Košťál, Cvejn. (jak) 

Hokejbalisté si 
připsali domácí výhru, 

porazili Letohrad

Souš doma porazila 
Rakovník, MFK 

přivezl body ze Štětí

Most bojoval, ale se Slavií 
nakonec těsně prohrál

LITVÍNOV - Hráčky volejbalového klubu Litvínov byly uplynulý ví-
kend v akci. Pod vedením trenérské dvojice Jiří Kameník a Miroslav 
Mikolášek změřily své síly starší žákyně v mistrovské soutěži kraj-
ského přeboru v Žatci.

V prvním zápase se děvčata 
utkala se svým rivalem z Mezi-
boří. Do začátku prvního setu 
nastoupily hráčky základní 
sestavy Petra Doudová (kapi-
tánka družstva), Anička Bur-
dová, Sabina Faberová, Denisa 
Studentová, Adéla Schmidtová, 
a Lucka Balounová, a bylo jasné, 
kdo bude diktovat hru. Hráč-
ky Litvínova si hned v úvodu 
udělaly několikabodový náskok 
a daly tak trenérům možnost 

vyzkoušet i další hráčky z lavič-
ky. Utkání dotáhly do vítězného 
konce poměrně jednoznačně 
2:0. V druhém utkání změřily 
litvínovské hráčky síly s druž-
stvem Žatec B, se kterými v mi-
nulém kole prohrály 2:0, a měly 
jim tedy co oplácet. Utkání bylo 
svým průběhem velice podobné 
tomu prvnímu a skončilo jas-
ným vítězstvím Litvínovských 
2:0. V tomto utkání nastoupila 
na blok do základní sestavy na 

místo Adély Schmidtové Eliška 
Lecjaková. Se svou šancí se sta-
tečně poprala a naznačila tak 

všem, že do budoucna by mohla 
být pro litvínovský volejbal vel-
kým přínosem. Další dvě utká-
ní litvínovské hráčky sehrály 
s družstvy SKP Ústí nad Labem 
a Verosem Chomutov. Tato vy-
hrála obě shodně 2:1, čímž se 
dostala celkově na krásné druhé 
místo v tabulce. K dalším zápa-
sům nastoupí po přestávce Litví-
novské starší žákyně 7. 1. 2017.  

Výsledky třetího kola: TJ Ba-
ník Meziboří - VK Litvínov 0:2 
(-20,-21), VK Litvínov - VK Se-
ver Žatec 2:0 (18,22), SKP Sever 
Ústí nad Labem - VK Litvínov 
1:2 (-21, 17,-8), VK Litvínov - TJ 
Veros Chomutov 2:1 (-23,11,8) 

Ke svému dalšímu mistrov-
skému zápasu do Duchcova 
odjížděly předchozí víkend 
také litvínovské kadetky. Těm 
se s menším zaváháním ve dru-
hém zápase podařilo porazit 
domácí družstvo dvakrát 3:0 
(-15,-22,-21) a 3:1 (-15,30,-22,-
19).  „Dvě krásná vítězství nad 
soupeřem, kterého jsme ještě ne-
porazili. Dnes holky předvedly, 
že si budou na porážky od nás 
jiná družstva muset zvykat,“ 
ohodnotil po druhém vítězství  
spokojený trenér Litvínovských 
Zdeněk Vlk. Další zápas sehra-
jí Litvínovské kadetky 27. 11. 
2016 v Žatci.  (sol)

Litvínovské volejbalistky uspěly v mistrovské soutěži
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TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
Sue Townsendová
režie: Petr Svojtka
Adrian Mole je třináctiletý teenager, 

který prožívá nelehké období, cloumá 
s ním puberta, svět je složité místo, za-
bydlené pošetilými a podivnými lidmi, 
navíc je nešťastně zamilovaný do spolu-
žačky Pandory, a tak píše básně a snáší 
obtížný osud těžce zkoušeného intelektu-
ála. A aby starostí nebylo málo, v rodinně 
vrcholí krize, matka odejde se sousedem 
a Adrian zůstává sám se svým nepraktic-
kým a nezaměstnaným otcem. Adrian 
však všechna úskalí života komentuje 
s nemalou dávkou sarkastického humo-
ru. Tajný deník Adriana Molea předsta-
vuje vynikající komedii právě proto, že 
nerezignuje na hlubší poselství. 

Premiéra 24. února 2017

TESTOSTERON
Andrzej Saramonowicz
režie: Hana Marvanová
Živelná situační komedie současného 

polského dramatika Andrzeje Saramo-
nowicze vypráví o sedmi chlapech, kteří 
se snaží pochopit svůj „živočišný druh“. 
Dovedou muži porozumět jemnostem 
a nuancím ženské duše? Anebo nejsou 
víc než gramotné opice zaměřené pouze 
na velikost a výkon? Dovedou muži mi-
lovat a být monogamní? A co na to fe-
minismus? Třebaže se jedná především 
o komedii, Saramonowiczův text otevírá 
důležitá témata. Hra si neskrývaně uta-
huje z hloupých genderových stereotypů 
a nejrůznějších generalizací, které muže 
i ženy nesmiřitelně degradují na pouhé 
hormony ovládané fyziologické soustavy 
a potlačují osobitost, neopakovatelnost 
a jedinečnost každého člověka. Je proto 
příznačné, že se děj odehrává na večírku 
po nepříliš vydařené svatbě a sedmička 
chlapů si tedy naplno může sdělit své 
zkušenosti se vztahy. 

Premiéra 7. dubna 2017

NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Christopher Hampton
režie: Pavel Ondruch
Nebezpečné vztahy vyprávějí příběh 

o spletitosti a neprůhlednosti lidského 
myšlení a lidských vztahů, příběh intrik 
a krutosti v lásce i kruté lásky, to vše za 
fasádou elegantních kostýmů a uhlaze-
ných způsobů.

Bývalé milence – Vikomta de Valmont 
a Markýzu de Merteuil – svede dohro-
mady touha po pomstě. Markýza se tou-
ží pomstít zrádnému milenci hraběti de 
Gercourt za to, že ji opustil kvůli mno-
hem mladší Cecilii, Valmont se naproti 
tomu chce pomstít Ceciliině matce za to, 
že před jeho prostopášnou duší varovala 
madam de Tourvel, Valmontovu novou 
„kořist“. Jak to s oběma milenci a jejich 
„oběťmi“ dopadne? Nebezpečné vztahy, 
jako brilantní hra lásky a nenávisti, slibu-

jí dechberoucí divadelní zážitek a přivábí 
nejednoho diváka, který má v oblibě sil-
né příběhy a skvělou činohru. 

Premiéra 21. dubna 2017

SPLAŠENÉ NŮŽKY
Paul Portner
režie: Milan Schejbal
Děj detektivní crazy komedie Splašené 

nůžky zavede diváky do poněkud neob-
vyklého kadeřnického salónu, kde pra-
cuje poněkud neobvyklý personál. Čas 
plyne jako jindy, objeví se několik stálých 
i nestálých hostů, a je klid až do chvíle, 
než se stane vražda. Diváci se v té chvíli 
stávají jedinými nestrannými svědky, ža-
lobci i obhájci. Jakkoliv to zní neobvykle, 
mohou do děje zasahovat, mluvit s posta-
vami, pátrat po pachateli, jenom oni mo-
hou vypovídat, pouze jim je umožněno 
odhalit vraha. Jedná se tedy o zcela mi-

mořádný typ interaktivního živého diva-
dla. Premiéra 2. června 2017

ODYSSEIA
Oldřich Veselý, Miloslav Klíma, Zby-

něk Srba, Pavel Vrba
režie: Zbyněk Srba
Mostecká divadelní adaptace vychá-

zí dílem z překladů Vladimíra Šrámka, 
Otmara Vaňorného, Otakara Smrčky, 
dílem z převyprávění Rudolfa Mertlí-
ka. Na obrovském mosteckém jevišti se 
zjeví legendární postavy řeckých hrdinů 
i bohů, například Agamemnón, Polyfé-
mos, Héra, Athéna, Kirké, Hádes, Posei-
dón a mnoho dalších.

Inscenace Odysseova legendárního 
putování v režii Zbyňka Srby slibuje ob-
razivou a poutavou podívanou, vhodnou 
jak pro dospělé, tak pro mladší publi-
kum. Nedílnou součástí inscenace jsou 
vynikající big-beatové písně Oldřicha 
Veselého, otextované Pavlem Vrbou. 

Premiéra 29. září 2017

TRAMVAJ DO STANICE TOUHA
Tennessee Williams
režie: Jakub Korčák
Příběh Tramvaj do stanice Touha se 

odehrává ve francouzské čtvrti v New 
Orleans. Citlivá a snivá Blanche Du-
Boisová se tu osudově střetává s manže-
lem své sestry Stelly, neurvalým dělní-
kem Stanleym Kowalskim.

Premiéra 10. listopadu 2017

KRÁSKA A ZVÍŘE
Vlastimil Novák, George Agathonikia-

dis 
režie: George Agathonikiadis
Trvalá přitažlivost Krásky a zvířete 

spočívá především v jednoduchém a se-
vřeném, romanticky tajemném příběhu 
a ve zdůraznění základního morálního 
principu pohádek, jímž je střet dobra se 
zlem, lásky s nenávistí.

Autoři adaptace – Vlastimil Novák 
a George Agathonikiadis – vytvořili svoji 
vlastní, svébytnou jevištní verzi příběhu, 
aniž by při tom pominuli jeho nezbytné 
a žádoucí pohádkové atributy. K drama-
tičnosti a emocionální působivosti jevišt-
ní podoby adaptace Krásky a zvířete by 
měla také výrazně přispět hudba, a to jak 
její složka scénická, tak zhudebněné pís-
ňové texty. 

Premiéra 22. prosince 2017

Premiéry 2017 Divadla rozmanitostí
O TŘECH PŘADLENÁCH 
Věra Herajtová, Tomáš Alferi
režie: Věra Herajtová
Kterak tři rozverné stařenky pomohly 

Lidušce ke štěstí… Pro děti od 3 let.
Premiéra 11. února 2017

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
Jiří Ondra na motivy klasické pohádky 

K. J. Erbena
režie: Jiří Ondra
Zpracování klasického příběhu 

o nesmrtelnosti dobra, které poráží 
zlo, i přes jeho veškerou snahu překazit 
všechny dobré úmysly. Setkáme se se 
třemi sudičkami, mrzutým, ale spraved-
livým Dědem Vševědem, synkem, kte-
rého voda přinese ke štěstí, zlým králem 
i krásnou princeznou. Dobrodružný po-
hádkový kabaret pro malé i větší diváky 
od 3 let.

Premiéra 29. dubna 2017

POZOR, DĚTI, PŘIJELA K NÁM 
POUŤ!

Mike Kenny
režie: Jiří Ondra
Inscenace textu dnes nejúspěšnějšího 

britského autora her pro děti a mládež 
přináší na jeviště současný příběh, který 
pracuje s dětskou fantazií a podezříva-
vostí, která do reality projektuje motivy 
z klasické pohádky Perníková chaloupka. 

Strašidelný příběh pro děti od 6 let.
Premiéra 7. října 2017

POHÁDKA NA PŘEDPIS
Jiří Jelínek, Tomáš Alferi
režie: Jiří Jelínek
Autorská pohádka Divadla rozmani-

tostí o tom, co všechno se dá zažít při ná-
vštěvě u pana Doktora. V naší kouzelné 
divadelní ordinaci se předepisují přede-
vším pohádky, které mají léčivé účinky. 
Inscenace je určena pro děti od 3 let.

Premiéra 25. listopadu 2017 (sol)

Divadelní Divadelní 
premiéry 2017premiéry 2017
Městské divadlo Most

Nové 

předplatné 

v prodeji! 

S postupující moder-
nizací a globalizací 
našeho života přibývá 
lidí, kteří s nostalgií 
vzpomínají na časy 
dávno minulé, a jak 
už tomu u vzpomínek bývá, vybavují se jim 
v teplých a krásných barvách. Jsou ovšem 
věci a jevy, které v nezměněné podobě pře-
žívají dodnes a jejich existence nám připa-
dá samozřejmá, aniž bychom se nad jejím 
vznikem a podstatou hlouběji zamýšleli. 
Jednou z takových věcí, které neoddělitel-
ně patří k základním kamenům divadelního 
života, je systém předplatného nebo chce-
te-li abonmá. Abonenti jsou nejcennějším 
diváckým segmentem, ekonomickou a pro-
vozní jistotou divadla a základnou distribuce 
vstupenek, praví se v „Malém slovníku ma-
nagementu divadla“. V dobách, o kterých si 
tu povídáme, tedy prvorepublikových nebo 
těsně poválečných, bývalo dobrým zvykem 
ve všech tzv. „lepších“ rodinách vlastnit 
abonmá místního divadla, ať se jednalo 
o divadlo oblastní či některou slavnou praž-
skou nebo brněnskou scénu. Tato tradice se 
v mnoha rodinách drží dodnes, i když to už 
ani zdaleka není jev všeobecný. Dosud však 
přetrvává tam, kde je běžné, že rodiny po ge-
nerace bydlí ve stejných domech a bytech. 
Pardubice, Mladá Boleslav, Uherské Hradiš-
tě a podobná města. Jinak je tomu pohříchu 
tady u nás na Mostecku. 
Předplatné do divadla tu bylo v dobách 
socialismu výdobytkem nikoliv rodinným, 
ale podnikovým. ZV ROH – pro ty, kdo už 
neví, co ta zkratka znamená, prostě „odbo-
ry“ – zakoupily ze svých prostředků mnohdy 
několik desítek abonentek, které se pak kul-
turní referent snažil „udat“, aby se tzv. vyu-
žily. Výsledkem bývalo abonenty vyprodané 
hlediště, které zelo prázdnotou, poněvadž 
mnozí, aby se „kulturního“ zbavili, si „prů-
kazku“ vzali, ale do divadla nešli. Pro diva-
dlo to mělo sice ekonomický efekt, ale po 
dlouhá léta jsme pak potencionální diváky 
nemohli zbavit pocitu, že když je představení 
určeno do systému předplatného, nelze si na 
něj koupit normálně lístky, protože je vypro-
dané. I poté, co byla otevřena nová divadelní 
budova, a o vstupenky do divadla byl velký 
zájem, jsme se z televizních reportáží dozví-
dali, že do divadla se nedá dostat, protože 
představení jsou z velké části vyhrazena pro 
předplatitelské skupiny, kterých v té době 
bylo více než deset.  
Rodinný systém předplatného se snažíme 
opět zavádět a předplatitele získávat. Právě 
vyšla brožura s nabídkou předplatného na 
rok 2017 a my doufáme, že se náš nejcen-
nější divácký segment rozšíří. Nabídka je 
pestrá, zajímavá a bohatá, slibuje řadu ne-
všedních uměleckých zážitků v prostorách 
budovy, která zaručuje pohodlí, vysokou 
společenskou úroveň a nebývalý divácký 
komfort již třicet dlouhých let. Těšíme se na 
vás, předplatitele tradiční i nové a slibujeme, 
že nebudete investicí do předplatného ošize-
ni ani zklamáni. 

Václav Hofmann, jednatel MDM


