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Zubní pohotovost
bude mimo provoz

Zúčastníte se
opakovaných
senátních
voleb?
MOSTECKO - Lidé na Mostecku si
zopakují volbu senátora. Po překvapivém výroku brněnského soudce
z minulého týdne senátní volby na
Mostecku neplatí. Jejich vítězka Alena Dernerová mezi své kolegy do
horní komory parlamentu prozatím
nezasedne. Zda se o křeslo senátora
utká znovu v náhradních volbách
a s ní i ostatní spolukandidáti, zjistíte
z jejich následujících odpovědí.

MUDr. Jiří Biolek - NEROZHODNUTÝ

MUDr.Alena
AlenaDernerová
Dernerová - ANO

Mgr. Libuše Hrdinová - NEROZHODNUTÁ

„Případnou kandidaturu budu teprve
konzultovat s vedením STAN. V každém
případě budu předsednictvo STAN žádat
o podání žaloby na ty, kdo vědomě zmařili senátní volby včetně nákladů na ně.“

„Mám nabídky od osmi subjektů napříč celou republikou. Za koho budu
kandidovat, ještě nevím. Rozhodnu se
do čtrnácti dnů.“

„Rozhodnutí soudu je nové a čerstvé.
Nikoliv však pro nás nečekané. Orgány
ODS se musí sejít a situaci vyhodnotit.
V současné době máme chvilku času,
než budou volby vyhlášeny a času chceme využít pro pro interní diskusi.“

Ing. Josef Nétek - ANO

Jiří Maria Sieber - ANO

Jiří Šlégr - ANO

Oto Zaremba - NEROZHODNUTÝ

„Do nadcházejících voleb do Senátu
budu určtě opět kandidovat. Ve volbách,
které soud zneplatnil, jsem získal značnou podporu voličů KSČM a nechci je
zklamat.“

„Budu znovu kandidovat za Řád národa. Paní Dernerová věděla, že ji nominovali lidi, kteří z rozhodnutí dvou soudů nebyli oprávněni za Severočechy.cz
jednat. Věděla, že porušují pravidla voleb, ale přesto do toho rizika šla. Pokud,
jako senátorka, porušila zákon, neměla
by znovu kandidovat...“

„Myslím, že má účast v nových volbách je na místě a to především proto, že
mě voliči svými hlasy posunuli až do finále, tedy do 2. kola. I přesto, že jsem byl
ve finále jednoznačně poražen, tak jsem
jako sportovec zvyklý se i z velké porážky poučit, najít novou sílu spolu s motivací a s podporou svých voličů zvítězit.“

„O mojí účasti v opakovaných senátních volbách budu jednat s vedením
DSSS. Zatím ještě nejsem definitivně
rozhodnutý a předpokládám, že se tak
stane do konce měsíce listopadu.“

MOST - Mostecká zubní pohotovost bude
v sobotu 19. listopadu z provozních důvodů
mimo provoz. Pacienti mohou v sobotu od 8
do 19:30 hodin využít pohotovost v Ústí nad
Labem (telefon 477 117 898) nebo od 9 do 12
hodin v Lounech (telefon 415 242 134). (nov)

Radnice vyvrací fámu
MOST - Facebookem se šíří fáma o Coca-Cola kamionu v Mostě. Není to pravda! Sdílejte
prosím tuto informaci. Avšak 10. prosince na
1. náměstí přijďte, protože vás čeká Farmářská
slavnost.

Lidl slavnostně otevřel
Nákupní vozíky okamžitě zmizely
MOST – Slavnostním přestřižením pásky odstartovali zástupci společnosti Lidl spolu s vedením
města Mostu otevření očekávané nové prodejny.
Prostorný moderní obchod praskal ve švech a lidé
trpělivě čekali na nákupní vozíky, které okamžitě
po otevření zmizely v útrobách prodejny.
Mostecký Lidl třetí generace je třetím počinem
v České republice. Proč se společnost rozhodla
k vybudování supermoderní prodejny právě v našem městě? Při slavnostním zahájení její zástupci
vysvětlili, že záleží jednak na stáří prodejny, velikosti pozemku, počtu zákazníků a spolupráci
s městem. To všechno Most beze zbytku splnil
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a mohlo se začít stavět. Po pěti měsících se zákazníci dočkali větší a prostorné prodejny s novou
pekárnou, větším prostorem mezi regály i u pokladen, rozšířeného oddělení s čerstvým zbožím,
nových toalet s přebalovacím pultem a v neposlední řadě většího počtu parkovacích ploch,
včetně vyhrazeného parkování pro rodiny s dětmi. V obchodě se zákazník může nově připojit na
wifi a z automatu si dát si kávu s sebou. Na své
si přijdou samotní zaměstnanci, kteří se dočkali
komfortního zázemí ve druhém patře. Mostecký
Lidl má otevřeno každý den od 7 do 21 hodin.
(ina)

 Velkou radost z otevření Lidlu měly děti z mateřské školy v Růžové ulici. Z každého nákupu nad 300
korun v den otevření dostanou 50 korun. Za ﬁnanční dar koupí školka pro děti na zahradu nové herní prvky.
Jako poděkování přišly děti z mateřské školy zazpívat a zarecitovat.

Volební repete
Základní funkcí Senátu je korekce debilních
zákonů, které přicházejí z parlamentu.
(Definice doc. Menda)
Není tajemstvím, že obyyvatelé Mostecka si dají voolební repete. Slavný soud
brněnský vyřkl minulý
týden vážný ortel: Senátní volby na Mostecku
neplatí! Co teď ale dál?
1. Opakované volby
znamenají, že se celý jejich
proces zopakuje znovu,
včetně volební kampaně.
2. Do opakovaných voleb se může přihlásit
kdokoliv - původní i noví kandidáti.
3. Kandidovat lze i jako nezávislý – podmínka
ale je, že musí sehnat 1000 podporujících podpisů.
4. Kandidovat může i MUDr. Alena Dernerová,
kvůli jejíž kandidatuře volby soud zrušil.
5. Volební datum vyhlásil prezident v úterý 15.
listopadu.
6. První kolo náhradních senátních voleb na
Mostecku je 27. a 28. ledna 2017.
7. Případné druhé kolo by se tedy konalo 3. a 4.
února.
8. Pokud termín potvrdí premiér, kandidáti se
musí zaregistrovat nejpozději do 12. prosince.
9. Zrušené senátní volby na Mostecku stály daňové poplatníky 2 miliony korun!
Jaké kandidáty nové volby vykrystalizují, zůstává
zatím ve hvězdách. Stejně jako volební účast, která
bude pohříchu zajímavá. Moc lidí se ale zatím na
repete vpravdě netváří. Ani můj kamarád, který mi
po volbách vážně řekl: „Hele, přiznávám bez mučení, že jsem ty senátní volby absolvoval. Hlasovací
lístky jsou v urně. Raději jsem je tam dal všechny,
aby se některá ze stran necítila být poškozená“.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Vážení čtenáři, příští číslo týdeníku Homér
vyjde 2. prosince 2016. Redakce

Velkolepá oprava parku má stopku
MOST – Velké a atraktivní záměry mělo současné vedení radnice
s parkem Střed nad sportovní halou. Park plánovalo rekonstruovat
a vylepšit atraktivními prvky. Dotace na tuto akci ale zatím nejsou.

Jako jeden pes se dnes dobrovolně vzdáváme své dávky pamlsků. Investují-li do nás lidé
několik miliard korun ročně, sluší se přece něco poslat dál. Stačí, když se pro jednou
maličko uskromníme a z ušetřených peněz podpoříme naše kolegy – psí hrdiny, kteří den
co den pomáhají zrakově postiženým lidem. Vyškolit takového profíka totiž něco stojí.
I malé gesto znamená pro vodicí psy velkou pomoc.
Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Den svatého Mikuláše
MOST – Oblastní muzeum Most
po loňském úspěchu opět připravuje oblíbenou předvánoční
akci Den svatého Mikuláše a Vánoční fler jarmark.
Děti i dospělé čeká Den svatého Mikuláše s programem po
celý den. Vánoční fler jarmark,
dílny pro malé i velké, vystoupení ZUŠ a sboru 11. základní

školy Most, malý festival dobrého jídla - Mikulášova kredenc, andělská ohňová show
s Mikulášským divadélkem
a s možností předání nadílky ve
VELKÉM SÁLE muzea. Akce
se koná 3. 12. od 10 do 18 hodin v prostorách celého muzea
a v jeho venkovních prostorách.
(nov)

Projektová žádost Proměny
uhelné krajiny, kdy měla v parku
Střed vzniknout naučná stezka
včetně přednáškové síně, může
být v rámci programu přeshraniční spolupráce ČR– Svobodný
stát Sasko zpracována jen jako
náhradní projekt. To znamená,
že by mohl být finančně podpořen z uvedeného programu nejdříve koncem roku 2018. Předpokládané náklady na projekt
přitom činí zhruba 1 750 000 Kč
bez DPH. Náklady na celou realizaci pak kolem třiceti milionů
korun. „Projekt jsme podávali
v rámci českosaské spolupráce.
Dostali jsme ale vyrozumění
s tím, že finančních prostředků
v tomto programu je už jen velmi
málo a jsou už téměř všechny vyčerpané. Takže můžeme jen čekat,
zda se do tohoto programu peníze
vrátí z úspor z ostatních projektů,“ připustil náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol.
Zároveň ale ujistil, že město chce
stůj co stůj projekt realizovat
a dotáhnout do zdárného konce. „Na radě jsme se rozhodli, že
budeme na tomto projektu trvat
a vyčkáme. Zároveň ale budeme
hledat jiné dotační výzvy,“ vysvětlil náměstek s tím, že pokud

se žádná nevyskytne a nedopadl
by ani již zmíněný program, muselo by město projekt na rekonstrukci značně okleštit. „Zavázali
jsme se, že do konce volebního období chceme s tímto parkem něco
udělat. Jestli nenajdeme žádnou
dotační výzvu, tak bychom park
a jeho revitalizaci realizovali už
v příštím roce a udělali bychom
jej omezeně, nikoliv v rozsahu
třiceti milionů korun,“ nastínil
možnou variantu Marek Hrvol.
Ve skutečnosti by to znamenalo,

že by se nerealizovala v parku
žádná středová edukační zóna
s pódiem, tartanová plocha ani
vodotrysky či stezka a další vymoženosti. „Jednalo by se jen
o základní úpravy, jako například
oprava chodníků, zrušení bazénků, údržba zeleně apod.,“ vyjmenoval náměstek a upozornil,
že je zatím ještě předčasné dělat
konečné závěry.

Vandalové by měli
smůlu

některých zastupitelů a představitelů města, že by došlo na jeho
devastaci, a to nepřizpůsobivými a dalšími problematickými
obyvateli ze sousedních Stovek.
Ti to totiž mají do parku jen přes
ulici, často se sem stahují a dělají tu nepořádek. Ostatní občané
proto park využívají jen velmi
omezeně. „V parku počítáme
s vandaluvzdornými prvky právě
proto, aby nedocházelo k častému
ničení atrakcí,“ připomněl ještě
náměstek Hrvol.
(sol)

Pokud by město dotaci nezískalo, jednu výhodu by to však
mělo. Nenaplnily by se tak obavy

 Na vysněnou podobu parku
Střed si budeme muset nějakou
chvíli asi počkat.

Zájemci na místa městských
strážníků mají problémy s fyzičkou
MOST – V Mostě má sloužit více strážníků. Od příštího roku plánuje
Městská policie v Mostě navýšení posil. Zájemci už se hlásí, ale nezvládají fyzické testy.
Zvýšit bezpečnost v problémových lokalitách a s tím
ruku v ruce také počet hlídek
v ulicích - po čemž dlouhodobě volají obyvatelé města – má
v plánu mostecká radnice. Konšelé proto rozhodli o navýšení
počtu strážníků. Návrh musí
schválit ještě zastupitelé. Nábor na obsazení těchto míst už
na Městské policii v Mostě ale
už pozvolna probíhá. „Nábor
probíhá, protože od nového roku
máme nárok na navýšení o osm
tabulkových míst. Lidi, které při-

jmeme, musejí projít fyzickými
a dalšími testy včetně zdravotní
prohlídky. Poté nastoupí do klasické hlídkové služby,“ potvrdila tisková mluvčí mostecké
městské policie Ilona Kozlová.
Zájemci se mohou přihlásit na
personálním oddělení. Mezi
základní podmínky a předpoklady pro přijetí na funkci
městského strážníka je například věk 21 let a výše, maturita,
trestní bezúhonnost a fyzická
zdatnost. Právě ta je ale podle
mluvčí prý zatím největší pře-

kážkou. „Lidé se nám hlásí. Problém je v tom, že mnoho z nich
nezvládne fyzické testy. Jsou to
většinou mladí kluci, kteří posilují, sportují, hrají fotbal…“
kroutí hlavou nad věcí mluvčí
Kozlová s tím, že největší úskalí
představují pro zájemce například sedy lehy a také kliky.
„Nábor probíhá neustále, a pokud uchazeči uspějí, mohou od
nového roku nastoupit do služby.
Přiděleni budou ke zkušeným
strážníkům, takže se nemusejí
obávat, že bychom je hned přidělili do nejproblematičtějších oblastí. Budou se vše učit postupně
a získávat zkušenosti,“ nastínila
dále Ilona Kozlová.
(sol)

Pokud se ucházíte o práci strážníka, neváhejte a kontaktujte personální oddělení Městské policie
Most na telefonním čísle 476 448
714, strukturovaný životopis můžete poslat na e-mail: milan.fric@
mp-most.cz
Co Městská policie Most nabízí?
• stabilní zaměstnání a ﬁnanční
jistotu
• péči o odborný rozvoj zaměstnanců, prohlubování a zvyšování
kvaliﬁkace
• možnost zvyšování fyzické kondice
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na stravování

Kulaťák v Palachovce nebude
MOST – Jednadvacátý kruhák v Mostě nejspíš nevznikne. Okružní
křižovatku plánovala radnice namísto „téčka“ křižovatky ulic J. Palacha a Topolová. Předělávat se ale bude trojúhelníkovitá a nebezpečná křižovatka nad Aquadromem.

Hřiště a slunečníky
na Matyldě
MOST - Město bude zvelebovat
areál na Matyldě. Je zde v plánu
nové hřiště a to ještě letos. Mělo
by se jednat o hřiště na beach-volejbal. Pro příští sezónu se
tu návštěvníci dočkají například
nových slunečníků. „Z novinek
pro příští rok plánujeme osadit
plochu stálými plážovými slunečníky. V první etapě se jedná o 20

kusů za dvě stě padesát tisíc korun. Udělali jsme studii rozložení slunečníků, protože zde chybí
přirozený stín. Chceme tím ještě
zvýšit atraktivitu Matyldy,“ prozradil náměstek Marek Hrvol
s tím, že slunečníky by se měly
na Matyldu instalovat již na jaře,
aby vše bylo připraveno do zahájení sezony.
(sol)

Ještě před nedávnem měla
radnice v Mostě nápad vybudovat na křižovatce ulic Topolová
a J. Palacha kruhový objezd.
„Téčko zde je hodně frekventované a z hlediska bezpečnosti se
stává křižovatka nepřehlednou
a rizikovou, zejména ve špičce.
V její blízkosti je navíc opodál
ještě výjezd z parkoviště a vozidla
se tu zejména ve špičce hromadí.
Je to tu nešťastně řešené,“ komentoval tehdy situaci primátor
Jan Paparega. Nakonec se ale
vedení města rozhodlo tu další kruhák nepostavit. „Kruhový
objezd na Šibeníku není v prioritách na příští rok. Byl to jen dočasný nápad,“ potvrdil náměstek
primátora města Mostu Marek
Hrvol. Vzápětí ale dodal, že mezi
prioritami roku 2017 se naopak
objevila křižovatka opodál, a to
křížení ulic Topolová, Zd. Štěpánka a Lipová. Křižovatka ve

tvaru trojúhelníku je totiž velmi
problematická nejen z hlediska technického, ale především
kvůli bezpečnosti. Křižovatka je
stále více předimenzovaná, a to
v souvislosti s nárůstem provozu.
„Tato křižovatka je v prioritách

rozpočtu na příští rok. Zpracuje
se na ni komplexní projektová příprava, tak aby se zde mohlo v roce
2018 realizovat nějaké řešení.
Tuto křižovatku jsme vytipovali
jako nejnebezpečnější v Mostě,“
připustil náměstek Hrvol s tím,
že zatím však nemá město představu, jak by se měla křižovatka
předělat. Kruhový objezd zde ale
nejspíš nebude. I když není zcela
vyloučen. „Kruhový objezd zde

by vyžadoval obrovské finanční
náklady, proto tu pravděpodobně nebude,“ podotkl náměstek
a ještě dodal: „Uvidíme, co vzejde
z projektové dokumentace. Zatím
nemáme žádnou konkrétní představu. Chceme si nechat poradit
od dopravních inženýrů. Zadání je jediné, zvýšení bezpečnosti
této křižovatky.“ V případě, že
by se radnice nakonec přece jen
rozhodla pro kruhový objezd,
v Mostě by byl v pořadí již jednadvacátý.

Strašák i pro řidiče
autoškol

 S kruhákem v těchto místech u Šibeníku se nepočítá.

Rizikovou křižovatku ulic Topolová, Lipová a Zd. Štěpánka,
kde dochází často k nehodám,
mají ale v oblibě učitelé autoškol, na rozdíl od jejich žáků.
Jedná se totiž o jednu z posledních křižovatek, kde se mohou
budoucí držitelé řidičského průkazu učit jezdit za plného provozu, bez semaforů a ne tak jednoduše jako v případě kulaťáků.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

zpravodajství

Černí andělé si vyzkoušeli na
městské policii sebeobranu
MOST – Mostecké dámské házenkářky týmu Černých andělů měly
tento týden možnost zavítat na Městskou policii v Mostě a zúčastnit
se kurzů sebeobrany, které mají u věřejnosti stále větší ohlas. Kromě toho také zhlédly ukázky výcviku psovoda městské policie.
Generální partneři dámského
házenkářského klubu Černých
andělů, Vršanská uhelná a statutární město Most, připravili
pro mostecké hráčky další ze
zajímavých návštěv ve svých
organizacích. Po nedávné zkušenosti a ukázkách práce báňských záchranářů se tentokrát
mohly svěřenkyně trenéra Petra
Dávida zúčastnit kurzu sebeobrany na Městské policii v Mostě. Zde jim instruktoři výcviku
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předvedli praktické ukázky,
jak se ubránit před potenciálním pachatelem. Sportovkyně
si tak mohly vyzkoušet, jak by
měly správně postupovat například při napadení pachatelem
se zbraní a kromě toho získat
i cenné rady a zkušenosti. Ukázky sebeobrany na městské policii nebyly navíc od věci, protože
jedna z házenkářek, Petra Růčková, je mimo jiné městskou
strážnicí. „Pokud byste měli zá-

Předzahrádky do desíti
MOST – Předzahrádky v Mostě
už nebudou moci mít otevřeno
déle. Výjimky, které magistrát
povoloval, totiž už neumožňuje
nový tržní řád. Není to ale jediná
změna.
„Předzahrádky budou muset
ukončit svůj provoz nejpozději ve
22 hodin a prodej se bude smět
uskutečňovat pouze na místech
vyjmenovaných v tržním řádu.
Rada města už nebude moci povolovat žádné výjimky, a to ani
pro akce pořádané městem,“ potvrdila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
Důvodem ke změně mosteckého
tržního řádu jsou nálezy Ústavního soudu. „Ten konstatoval, že
nelze stanovovat výjimky týkající
se místa prodeje ani v případě
prodloužení doby předzahrádek,“
upřesnila mluvčí Sedláčková.

Do nového tržního řádu byla
proto doplněna místa, na kterých v minulosti radní na žádost prodejců sezonního zboží
udělovali výjimky. „Jedná se
o prodejní stůl před blokem 382
na třídě Budovatelů, schodiště
do sídliště Výsluní v ulici Kpt.
Jaroše, prodejních míst u Kahanu v Lipové ulici a prodejních
míst před jednotlivými obchodními centry,“ vyjmenovala ještě
Alena Sedláčková. V novém
tržním řádu jsou také zakotvena dvě dřívější nařízení – tržní
řád a původní nařízení o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje. „Radní po projednání
zrušili původní dvě nařízení
a vydali nové, které nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení,“ dodala tisková mluvčí.
(sol)

 Součástí návštěvy na Městské
policii v Mostě byla i ukázka
výcviku policejního psovoda.

 Dámy z týmu Černých andělů se aktivně zapojily do sebeobrany. Ukázky instruktorů je velmi zaujaly.

jem, mohli byste se sebeobrany
účastnit pravidelně. Nabízel jsem
to i vašemu trenérovi a je na vás,
jestli budete mít zájem,“ vybídl
házenkářky ředitel Městské policie v Mostě Jaroslav Hrvol.
Ve druhé části návštěvy se
zase mohly hráčky podívat na
ukázky výcviku policejního
psovoda. Dokonce se neostýchaly a nebály vyzkoušet si
roli pachatele s cvičnou vestou
a vidět samy na sobě, jak dokáže služební pes zpacifikovat
pachatele. Návštěva házenkářek
na městské policii byla zároveň
i pozvánkou na sobotní utkání
týmu Černých andělů s celkem
jihočeského Písku v mostecké
sportovní hale.
(sol)

 Z RADY MĚSTA MOSTU

Most k lidem
MOST – Město Most vyčlení
ze svého rozpočtu pro rok 2017
částku 6 milionů Kč na investice
podle výběru občanů. „Lidé tak
dostanou možnost vybrat projekt
– investiční akci, který se bude
na jejich přání realizovat. Lidé
budou vybírat prostřednictvím
ankety zveřejněné na webu města, v Mosteckých listech a facebooku,“ vysvětlila tisková mluvčí magistrátu Alena Sedláčková.
Anketa bude ukončena v lednu.
Její vyhodnocení dostanou na
stůl posléze radní.

Rozpočet se
schodkem
MOST – Radní projednali návrh rozpočtu na rok 2017
a doporučili jej zastupitelům ke
schválení. Ještě před tím bude
návrh na 15 dní zveřejněn, aby
se k němu mohla vyjádřit i veřejnost. Návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový s tím,
že schodek ve výši 25 milionů
korun bude uhrazen z finančních prostředků minulých let.
Celkové příjmy byly v návrhu
vyčísleny na 1 035 269 tisíc korun, celkové výdaje potom na
1 060 375 tisíc korun. Zastupitelé budou rozpočet schvalovat
na svém prosincovém zasedání.

Novinky ve
výzdobě
MOST – Vánoční výzdobu
v Mostě čekají další novinky. Na
1. náměstí budou např. instalovány dvě brány místo dosud
používané jedné, nová bude
ohrádka pro zvířata, postaveny
budou nové prodejní stánky,
světelné řetězy budou nainsta-

lovány na kamenné květníky
u divadla a změní se i výzdoba
kašny. Tu by měl ozdobit nový
adventní věnec se svíčkami
(informovali jsme v minulých
vydáních). Zdobit se nebude
strom u dopravního podniku
a v ulici J. Seiferta.

Pomůže kartotéka
MOST – Magistrát potřebuje další prostory pro ukládání
dokumentů, především z registru vozidel. Podle statistiky se
v Mostě provede ročně zhruba
25 tisíc změn v uvedeném registru, což představuje nutnost
archivace písemného materiálu
a jeho skladování po dobu pěti
let. „Pro tyto účely město koupí
rotační kartotéku, a to od firmy
KARDEX za cenu 528 040 Kč
bez DPH,“ vyjmenovala mluvčí
Alena Sedláčková.

Užitková voda na WC
MOST – V areálu Aquadromu budou všechny toalety
v centrálních sprchách napojeny na užitkovou vodu. Dojde
tím k úspoře pitné vody, kterou
lze vyčíslit na 30 až 50 tisíc Kč
ročně. Náklady na vybudování
nového potrubí a dalších zařízení se odhadují na 130 tisíc korun. Hradit je budou Technické
služby města Mostu.

Hospic žádá pomoc
MOST – Hospic v Mostě
požádal město o poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve
výši 400 tisíc Kč na úhradu provozních nákladů na konci roku
2016 a počátku roku 2017. Finance by hospic městu vrátil ve
dvou splátkách do konce května
a do konce září příštího roku.
Radní doporučili zastupitelům

poskytnutí návratné finanční
výpomoci schválit.

„Škatulata“ na
magistrátu
MOST – Radní schválili aktualizovanou verzi organizačního
řádu magistrátu s účinností od
1. 1. 2017. Mezi organizačními
změnami je např. zrušení oddělení veřejných zakázek a vytvoření odboru zadávání veřejných
zakázek nebo přesunutí oddělení komunálního hospodářství
z odboru investic a komunálního hospodářství na odbor životního prostředí a mimořádných
událostí.

17. 9. 2016 - 31. 1. 2017

NAKUPUJ A VYHRAJ!

Školské obvody
MOST - Radní doporučili
zastupitelům schválit smlouvy
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi
městem Most a obcemi: Korozluky, Skršín, Patokryje a Lužice
pro základní školu ve Svážné
ulici, Malé Březno pro základní školu v ulici Jakuba Arbesa
a Havraň, Lišnici, Volevčice
a Polerady pro základní školu
v ulici Z. Štěpánka.

Hřiště do stejných
rukou
MOST – Mostečtí konšelé
také schválili přímé zadání veřejné zakázky na správu a údržbu sportoviště ve Zlatnické ulici
občanskému sdružení AVER
ROMA na období od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017 za celkovou
částku 120 tisíc Kč. „Společnost
toto hřiště měla i loni a jsme s ní
spokojeni, proto jsme prodloužili
smlouvu,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol.
(sol)

APPLE MacBook Air

100 x pizza

apple iPhone SE

+ 11 dalších skvělých cen
více informací na www.centralklub.cz

NOVÝ SYSTÉMENEK!
ČT
NAHRÁVÁNÍ Ú

NAKUP V OC CENTRAL MOST V MINIMÁLNÍ HODNOTĚ
200 kČ, NAHRAJ ÚČTENKU NA WWW.CENTRALKLUB.CZ
A JSI VE HŘE O SPOUSTU SKVĚLÝCH CEN!

4

Mostecko

18. listopad 2016

Fotbalu prominou
MOST - Fotbalová akademie požádala o prominutí vrácení peněz z dotace. Město této žádosti
vyhoví, ale zřejmě jen částečně.
Magistrát eviduje několik
platebních výměrů vůči Fotbalové akademii Josefa Masopusta. Tři výměry, jejichž hodnota
je v současné době zhruba 290
tisíc Kč, byly akademii vyměřeny za neoprávněné použití
peněžních prostředků, protože nepoužila dotaci od města
v souladu s účelem této dotace. V těchto případech radní
doporučili zastupitelům, aby
prominutí odvodů neschválili.

„V případě platebního výměru
na 1,5 mil korun, který byl fotbalové akademii vyměřen za
pozdní odevzdání vyúčtování
dotace, přičemž následná kontrola dotace byla v pořádku,
radní doporučili zastupitelům
prominutí schválit,“ podotkla
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková s tím,
že v tomto případě fotbalová
akademie využila dotaci správně a v souladu s jejím účelem.
„Potvrdila to i kontrola. K pochybení došlo pouze v termínu
doručení vyúčtování,“ upřesnila
mluvčí.
(sol)

Dopravní podnik může
zachraňovat životy
MOST/LITVÍNOV – Novinkou
v Dopravním podniku měst
Mostu a Litvínova je nově pořízený resuscitační set. Ten umožní ošetření akutních stavů včetně zástavy oběhu do příjezdu
zdravotnické záchranné služby.
Jde o takzvaný laický defibrilátor doplněný kyslíkovým
generátorem. „Existují defibrilátory, které jsou umístěné v dosažitelných bodech, jako je například magistrát či Aquadrom
apod. My jsme vyhodnotili, že by
bylo dobré, kdyby byl defibrilátor
i u nás jako jedno z dalších míst.
Sloužit může k tomu, že když se
stane nějaká náhlá příhoda a je
potřeba defibrilátoru, než přijede
sanitka, která se nemusí dostavit hned na místo, může přístroj
kdokoliv použít,“ uvedl šéf Dopravního podniku měst Mostu
a Litvínova Daniel Dunovský.
Podle dostupných statistik může
včasné použití defibrilátoru zvý-

šit šanci na přežití až dvojnásobně!
Resuscitační set bude umístěn na dispečinku dopravního
podniku tak, aby byl k dispozici
pro náhlé a akutní příhody. Pracovníci dispečinku a vrátnice
absolvují školení v používání
tohoto přístroje. Použít k záchraně lidského života při náhlé
srdeční zástavě ho však může
v podstatě kdokoliv. Lehký, přenosný automatický defibrilátor
je stále připravený k použití. „Po
zapnutí jsou k dispozici hlasové
pokyny v českém jazyce včetně
vizuální nápovědy v podobě blikajících ikon a tlačítek,“ dodal
ještě ředitel.
Dopravní podnik se navíc
dostane do databáze mobilních
aplikací, které uživatelům nabídnou seznam nejbližších míst
v okolí, kde se tyto přístroje nalézají.
(sol)

Městská knihovna Most
zve v úterý 22. 11. v 16 hodin na cyklus
přednášek Umění mimoevropských
civilizací.

KULTURY STARÉHO MEXIKA
Přednáší RNDr. Aleš Krejčí, vstupné 40 Kč
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Kamery by mohly už brzy
pomoci s černými pasažéry
MOSTECKO – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova plánuje zavést některé novinky, které by pomohly řešit stále se zvyšující agresi černých pasažérů a některých cestujících.
Poslední případ se udál
v těchto dnech v tramvaji na
lince č. 2 ze zastávky Most, Nádraží, kde došlo k ohrožení revizora. „Dva muži ze čtyřčlenné
skupiny přistižených černých
pasažérů se při kontrole dvěma
revizorkám odmítli legitimovat.
Proto byla přivolána městská
policie,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu
a Litvínova Daniel Dunovský.

Ještě než městští policisté přijeli,
přišel z přední části vozidla další revizor, proti kterému tito dva
černí pasažéři okamžitě slovně
zaútočili. „Nejprve vulgárně nadávali a vyhrožovali, následně
jeden z nich vytáhl nůž a druhý
začal také vyhrožovat pobodáním a fyzickým napadením,“
popsal incident ředitel Dunovský. Po příjezdu tramvaje do
zastávky Most, Zimní stadion

oba agresivní černí pasažéři ještě před příjezdem hlídky městské policie urychleně vystoupili a zmizeli v oblasti bloku č.
98. Podle svědectví zbývajících
dvou černých pasažérů žádného
z uprchlíků neznají, ale vědí, že
oba zmizelí přicestovali autobusem z Prahy.
Dopravní podnik má v současné době revizorů dostatek,
i když před časem na tyto pozice posily sháněl. „V současné
době má dopravní podnik 13
kmenových zaměstnanců na
přepravní kontrole (revizorů)

a 4 brigádníky. Jedná se o 11 žen
a 6 mužů, z toho 4 muži jsou
brigádníci. V současné době je
plný stav,“ konstatoval ředitel
dopravního podniku. V případě uvolnění stavu musí zájemci
o tuto pracovní činnost splňovat některé zásadní podmínky.
„Žadatel o místo revizora by měl
mít čistý trestný rejstřík, absolvovat psychologické vyšetření
a neměl by mít žádnou neuhrazenou pohledávku vůči dopravnímu podniku,“ doplňuje Daniel Dunovský.
Pomoci v případech agresivních pasažérů by mohly do budoucna kamery. Těmi jsou vybaveny novější a modernizované
dopravní prostředky. „V některých vozidlech máme kamery.
Zatím je ale nemůžeme podle
zákona o ochraně osobních dat
použít a udělat záznam. Slouží
nám tedy jen on-line k tomu, aby
měl řidič přehled, co se vozidle
děje,“ popisuje Jiří Holý z oddělení komunikace dopravního
podniku. To by se ale mohlo už
v dohlednu změnit. Dopravce si
chce totiž u úřadu pro ochranu
osobních dat zažádat o povolení
kamery se záznamem využívat.
„Rádi bychom získali povolení
k tomu, abychom si mohli ukládat údaje a v případě potřeby
a podobných zásahů je také poskytnout například policistům
pro případné důkazní řízení
a podobně,“ prozradil Jiří Holý.
Podobně to funguje už i v jiných
městech u nás. Most by se tak
mohl zařadit mezi ně.
(sol)

Děti mohou v nemocnici prožívat
„Aprílové dobrodružství“
ÚSTECKÝ KRAJ – Knihu spisovatelky Heleny Centnerové Aprílové
dobrodružství si budou moci přečíst malí pacienti. Knihou přijela
sama spisovatelka obdarovat děti v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem.
Jedná se o celkem deset výtisků knížky pro děti, která se
váže mimo jiné i k lanovce na
Větruši. Autorka knížku předala
osobně, společně se svou dcerou, zástupcům dětské kliniky
a oddělení dětské chirurgie –
dětského úrazového centra. „Za
takový dar moc děkujeme a jsme
za něj velmi vděční. Hlavně kvůli dětským pacientům, kteří zde
jsou a potřebují se něčím zabavit.
Medicína sice dělá velké pokroky,
takže děti v nemocnici pobývají stále kratší a kratší dobu, ale
pořád je pro ně každý pobyt v ní
smutný. Je proto dobře, že ty děti,

Větruši. Lanovka však během cesty zmizí a děti se přenesou v čase
do roku 1980, kde potkají své rodiče, tehdy také devítileté, a společně zažívají různé příhody. Jak

se jim pak podaří vrátit se do současnosti? To se čtenáři dozvědí na
konci knížky, jejíž pokračování
mám už připravené,“ prozradila
autorka.
(sol)

které umějí a můžou číst, se budou věnovat právě takové knížce,“ řekl ředitel zdravotní péče
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem Josef Liehne.
Kniha Aprílové dobrodružství, přibližující i reálie krajské
metropole, je spisovatelskou
prvotinou Heleny Centnerové
z Ústí nad Labem, která je učitelkou na základní škole. „Knížka
je určena čtenářům od devíti let,
ale rodiče ji mohou číst i mladším
dětem. Vypráví o dvou kamarádech, Emě a Robinovi, kteří se
společně s jejich zvířátkem, opičkou Magdou, vypraví na výlet na

Ministerstvo: Vraťte dotace na stromy!
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MOST – Město Most vrátilo dotaci na odclonění průmyslové zóny
Joseph. Vrácení peněz je už definitivní, i přesto, že se zastupitelé
naposledy na vrácení peněz neshodli. Radnice totiž obdržela výzvu
z ministerstva.
Důvodem vrácení peněz
je, že se zeleni v zóně nedařilo
a velká část se ani přes opakované vysazování nových sazenic
neuchytila. S vrácením peněz
však nesouhlasili někteří zastupitelé, kteří argumentovali, že
se město o zeleň dostatečně nestaralo. „Na zastupitelstvu jsme
tento materiál projednali. Nepřijali jsme žádné usnesení. Nebyl
dostatek hlasů ani pro schválení,
ani pro neschválení. V meziobdobí nám ale přišla z minister-

stva výzva, že máme třicet dnů
na vrácení této dotace,“ konstatoval náměstek primátora města
Mostu Marek Hrvol s tím, že se
město mohlo v této věci odvolat. „Neodvolali jsme se a tuto
záležitost jsme již vyřídili a vratku zaplatili v celé výši,“ doplnil
náměstek. Výše dotace, kterou
město muselo zaplatit, činila
přibližně 5,4 milionu korun. Peníze uhradilo pak z prostředků
vyčleněných již pro rozpočet na
rok 2017.

Projekt na zazelenění průmyslové zóny byl rozdělen do dvou
částí. Jednou měla být liniová
výsadba zeleně podél komunikace v zóně. Tuto etapu město
realizovalo bez problémů. Komplikace přišly teprve až s druhou částí – plošnou výsadbou.
V řadě úseků se totiž stromům
nedařilo. „Stromy, které tu zůstaly a uchytly se, tu samozřejmě
zůstanou,“ dodal na vysvětlenou
Marek Hrvol. Podle radnice se
stromům nedařilo jednak kvůli
nárůstu travní hmoty a šíření
agresivního plevele, ale i kvůli
hlodavcům a zvěři, která stromy
okusuje. Z této výsadby uhynula
zhruba třetina sazenic a men-

ších podrostů. Neuchytily se
ani nově vysazené stromy. Svou
roli prý také sehrála i extrémní
sucha v minulých letech. Udržitelnost projektu měla být deset
let. „Spočítali jsme si náklady na
udržitelnost projektu, které se pohybují okolo devíti set tisíc korun
ročně. Tyto prostředky by byly
v součtu po dobu udržitelnosti
projektu nerentabilní. I proto
jsme chtěli dotaci vracet,“ připomněl ještě náměstek Hrvol. Zeleň měla v zóně především zachycovat prach a také hlučnost.
Žádná další podobná opatření
v zóně náhradou za uhynulé
stromy město do budoucna nezvažuje.
(sol)

zpravodajství
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Park Šibeník se rozsvítí příští rok
MOST – Na Šibeníku se plánují další úpravy. Už příští rok by měl
největší park ve středu města svítit. Plánují se ale i nové atrakce.
Mostečtí radní zařadili do
priorit investičních akcí na příští rok i prvky, které by se měly
objevit v parku Šibeník. „Podařilo se nám po dlouhých debatách protlačit do rozpočtu veřejné osvětlení na Šibeníku. Bude

u centrálních cest. Náklady na
jeho vybudování jsou kolem tří
milionů korun,“ prozradil jednu
z novinek náměstek primátora
Marek Hrvol a dodal: „Pro nás
je bezpečnost parku důležitá.“
Se zvelebováním parku Šibe-

ník se začalo už v předchozím
roce. Vybudovaly se zde nové
běžecké trasy, které jsou lemovány označníky se jmény známých sportovců a informacemi
o nich. Vznikla tu naučná stezka, která je vhodnou zejména
pro vycházky dětí. Park se také
začal zevrubně čistit a prořezávat a vysazovat se tu zača-

 Betonové „příšery“ zmizí ze Šibeníku už příští rok. Jejich odstranění nebude ale zrovna levné.

ly i nové stromy. S mýcením
„džungle“ starých a přerostlých
keřů a stromů a prořezávkou se
začalo už loni. V současné době
by se zde mělo znovu začít.
„Provádí se tu komplexní prořezávka, která je právě v tomto
období vhodná. Letos ale ještě
neskončí. Je to běh na dlouhou
trať,“ připustil náměstek Hrvol.
V příštím roce na Šibeníku město počítá s demolicí betonových
torz, která v parku dělají ostudu.
„Odstranění vyjde také na nemalé prostředky, přibližně na osm
set tisíc korun. V příštím roce budeme do Šibeníku investovat poměrně dost finančních prostředků,“ podotýká Marek Hrvol.
Tím ale úpravy parku nekončí.
„Plánujeme tu vybudovat i další
typ hřiště, například workoutové, podobné jako vzniklo i na Benediktu. Chceme, aby se Šibeník
stal centrálním parkem a chodilo
sem co nejvíce lidí. Nikoliv, aby
se z něho stala nějaká zarostlá
hrůza. Proto to úpravami v příštím roce rozhodně nekončí,“ ujistil náměstek. Podle jeho slov tu
město bude každoročně přidávat nějaké novinky a zajímavé
prvky. Pravidelná údržba a zajišťování bezpečnosti hlídkami
městské policie je pak dalším
předpokladem.
(sol)

V Mostě se začíná stavět nový most
k silnici do Mariánských Radčic
MOST – Výstavba silnice Most – Mariánské silnice je v plném proudu. Nová silnice, jejíž součástí je i nový most a cyklostezka, povede
kolem mosteckého jezera. Základy mostního pilíře budou založeny
ještě tento měsíc.
Výstavba komunikace, která
je státní zakázkou, odstartovala
v letošním roce a zatím se pokračuje podle harmonogramu.
„V tuto chvíli probíhají zemní
práce. Odtěžuje se původní terén
a provádějí se vodohospodářská opatření, vznikají výkopy
základových jam, pracuje se na
realizaci vynucených přeložek
inženýrských sítí, neposledně se
pak provádějí betonářské práce
na propustcích a kácí se stávající zeleň,“ vyjmenoval práce,
které na obnově silnice III/2565
Most – Mariánské Radčice probíhají, Jakub Vintrlík z oddělení
Vnějších vztahů a komunikace
Ministerstva financí ČR. Těmto
pracím předcházely ještě průzkumné vrty, přičemž se místní
geologické podmínky zohlednily v realizační projektové
dokumentaci stavby. „Výstavba
na výsypce nepřinesla žádná
znatelnější omezení. Také zde

nebyly zjištěny žádné zásadnější
archeologické nálezy, tudíž nedochází k žádným komplikacím
ani zpoždění,“ informoval dále
Jakub Vintrlík.
Součástí výstavby silnice
bude také nový, 182 metrů
Město Most se na stavbě
silnice také finančně podílelo. Zhruba pětačtyřicet
milionů korun investovalo
do výkupu pozemků. Se zahájením stavby nové komunikace zajišťuje technický
dozor.
dlouhý, most. Ten by měl vést
od mimoúrovňové křižovatky
u OBI a překlenout tramvajovou a železniční trať a řeku
Bílinu. Právě s mostem a jeho
základy by se mělo začít ještě letos. „Realizace mostních
konstrukcí bude zahájena 20.

11. 2016. Provedou se základy
mostních konstrukcí pilotami.
Samotná výstavba konstrukce
mostních těles bude probíhat od
jara příštího roku,“ dodal mluvčí
ministerstva financí. Ačkoliv by
se mohlo zdát, že právě most by
měl představovat nejkomplikovanější část výstavby komunikace z Mostu do Mariánských
Radčic, podle investora nebude
představovat žádné větší překážky, a dokonce ani omezení
provozu. „Stavba přemostění
nebude vyžadovat žádné zásadní
a dlouhodobé omezení provozu
tramvají, silniční ani železniční
dopravy. Práce týkající se přímo
kolejových těles přinesou pouze krátkodobé výluky (tramvaj,
železnice). V místě napojení na
stávající komunikaci předpokládáme pouze místní omezení,“
ubezpečil Jakub Vintrlík. Dokončení stavby se předpokládá
v polovině roku 2018.
Silnice za necelých čtyři sta
milionů korun by měla přivést
život do oblasti vznikající kolem napuštěného jezera. Celou
komunikaci, která nahradí pů-

Havarijní hřiště na
Benediktu se opraví
MOST – Plánovaná rekonstrukce dvou hřišť na Benediktu je znova
aktuální. Opravu, kterou město na čas odložilo, zrealizuje díky dotaci.
Mostečtí radní na svém posledním zasedání schválili podání žádosti na akci Stavební
úpravy sportovišť v lokalitě
Benedikt. Jedná se o dvě multifunkční hřiště v rekreační zóně,
která jsou téměř v havarijním
stavu. Jejich rekonstrukci a vylepšení v minulosti město avizovalo. Nakonec ale od záměru
pro letošek upustilo, a to kvůli
vyšším nákladům. „Měli jsme na
tuto akci vyčleněné přes dva miliony korun. Pak se ale tato částka
o několik milionů navýšila, a tak

jsme se rozhodli, že hřiště zatím
dělat nebudeme,“ připomněl náměstek primátora Marek Hrvol.
Náklady na opravu by se měly
nakonec vyšplhat zhruba na
sedm milionů korun. Od ministerstva školství ale může město
získat dotaci. „Jednalo by se o šedesát procent dotačních prostředků. V případě, že uspějeme s dotací, by v příštím roce proběhla
rekonstrukce obou těchto sportovišť,“ ujistil náměstek.
U obou hřišť je zapotřebí
kompletně vyměnit jejich pod-

loží, která jsou totálně zničená
a neodvodněná. Realizovat by
se tu měl zcela nový a moderní
povrch, v plánu jsou nové brány,
oprava oplocení a další.
„Hřiště slouží veřejnosti. Je
pouze nutné si ho přijít vypůjčit či si ho objednat na daný den
u správce areálu. Je to za poplatek.
Hřiště provozují technické služby
a musím říci, že zvláště v letních
měsících jsou obě dvě velmi využívána a v neustálé permanenci,“
zhodnotil Marek Hrvol. Hřiště
by tak měl Benedikt už kompletně zrenovovaná. V letošním
roce se stihlo na Benediktu totiž
vylepšit a dovybavit ještě zdejší
dětské hřiště.
(sol)

vodní historickou silnici zrušenou při likvidaci starého města
Mostu, bude lemovat i nová cyklostezka.
(sol)

Chanov mají v ranku
znova technické služby
MOST - Radní schválili zadání veřejných zakázek na správu
a údržbu nemovitostí se společností Technické služby města
Mostu v období od 1. ledna 2017
do 31. prosince 2017, a to na
Zajištění úklidu veřejného prostranství v Chanově za celkovou
částku 1 174 200 Kč (bez DPH),

Správu, opravy a údržbu sídliště Chanov za maximální částku
1 987 992 Kč (bez DPH), Správu,
opravy a údržbu ubytovny UNO
za maximální částku 1 326 660
Kč (bez DPH) a Správu, opravy a údržbu vybraných objektů
v Mostě za maximální částku
360 tisíc Kč (bez DPH).
(sol)
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Litvínovská knihovna slaví už 110 let
7+(

0267'5,9,1*

aneb Za knihovny vděčíme Masarykovi
LITVÍNOV – Litvínovská knihovna slaví významné výročí. Lásku ke
knihám a ke čtení se v knihovně učí obyvatelé města už sto deset
let. Založena byla v hostinci U Vycpálků a během své historie se nesčetněkrát stěhovala.
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Posledních pět let sídlí
knihovna v nových zrekonstruovaných prostorách. Z místa,
kde se jen půjčovaly knihy, se
stala vzdělávacím komunitním
centrem, které navštíví téměř
sedmdesát tisíc lidí ročně. „Česká republika je v počtu knihoven
na počet obyvatel na předním
místě v celosvětovém měřítku.
Vděčíme za to prezidentu Masarykovi a jeho zákonu z roku
1919, který určoval, že má mít
každá obec svou knihovnu. Díky
němu máme největší síť knihoven. Ta litvínovská byla založena
v roce 1906 na podnět Národní
jednoty severočeské. Postupně
vznikaly pobočky v Chudeříně,
Janově, v Hamru a Litvínově 6.
Později se pobočky, díky různým
okolnostem, opět rušily. V současné době je v Litvínově pouze
jediná knihovna, pokud nepočítáme školní knihovny. Půjčování
knih je stále hlavním posláním
a náplní knihovny. Stala se ale
také místem setkávání organizací a spolků, kulturně vzdělávací
organizací a komunitním centrem Litvínova,“ shrnula historii
a současnost knihovny dlouholetá ředitelka Marcela Güttnerová. Po rekonstrukci knihovny
v roce 2011 se počet návštěvníků
téměř ztrojnásobil. „Knihy mají
v současné době ale velkou konkurenci v internetu. Nemůžeme
se tedy omezit pouze na půjčování knih. I když lidé stále čtou, od
knihovny čekají víc. Chodí k nám
za svými zájmy, pro informace, za
kulturou, vzděláním i zábavou,“
doplnila ředitelka knihovny.
O tom, že knihovna v Litvínově
plní svou funkci skvěle, svědčí i řada ocenění, které získává
v rámci celorepublikových soutěží. To nejvyšší je z roku 2013,
kdy Marcela Güttnerová s celým
svým týmem převzala v Zrcadlo-

vé kapli Klementina cenu Ministerstva kultury ČR Knihovna
roku 2013 v kategorii „významný počin v oblasti poskytování
veřejných knihovnických a informačních služeb“ za modernizaci prostor a tvořivý přístup
k rozvoji komunitní knihovny.
Od roku 2006 každoročně získává knihovna první či druhé místo v soutěži o nejlepší webové

Jediné, co je potřeba obnovit, je
uspořádání a vybavení počítačové
učebny. Ta už neodpovídá současným nárokům,“ uvedla Marcela
Güttnerová. Knihovna se proto
zapojila do Místního akčního
plánu vzdělávání, aby mohla
žádat v rámci města o dotaci
z IROPu. Kromě vybavení počítačové učebny plánuje ředitelka
z dotace také místnost přestavět, vybudovat vstup do zahrady
a částečně přesunout aktivity
i do vnějších prostor. To by mělo
opět o něco zvýšit atraktivitu litvínovské knihovny pro návštěv-

zřizovatel podporoval,“ popřála
knihovně k narozeninám ředitelka Marcela Güttnerová.

Historie knihovny
v číslech
Založena byla v roce 1906,
kdy měla 370 knih. Nejvíce
knih si lidé půjčili v roce 1999,
a to 220 602. Nejstarší knihou
je Ottův slovník naučný, jehož první díl vyšel v roce 1888
a informace z něj čerpají čtenáři
dodnes. Knihovna se od svého
založení stěhovala postupně na

 Ředitelka knihovny Marcela Gütnerová připravila výstavu o historii knihovny.
prezentace knihoven Biblioweb.
Knihovna je pouhých pět let po
rekonstrukci, a tak se nemusí
ředitelka zabývat prostory a vybavením a může se soustředit na
zdokonalování činnosti. „Prostory nyní návštěvníkům vyhovují.

níky, kteří sem nechodí pouze za
knihami. „Knihovně se daří, lidé
k nám chodí, a to je dobře. Do budoucna bych knihovně přála, aby
lidé na knihy nezapomínali a více
četli. Ať je také knihovna dál
chloubou Litvínova, a aby ji náš

devět míst. V současné době
má knihovna téměř 79 tisíc
knih v knižním fondu a více než
2 700 registrovaných čtenářů.
Ročně uspořádá bezmála 550
akcí pro veřejnost, které navštíví
desítky tisíc lidí.
(pur)

Senioři „grilovali“ šéfa městské policie
LITVÍNOV – Jak funguje kamerový systém, proč strážníci nehlídají
u kontejnerů na odpad a jak se pohybovat v Litvínově bezpečně. To
a mnoho jiného zajímalo litvínovské seniory, kteří přišli navštívit
služebnu strážníků městské policie.
Seniory přivedla na služebnu
preventistka Michaela Hejčová.
Po služebně je provedl velitel
Zdeněk Urban, který také odpovídal na jejich dotazy. „Senioři se hlavně chtěli seznámit
s kamerovým systémem. Cílem
návštěvy bylo, aby na vlastní oči
viděli to, co vidí obsluha kamerového systému. Aby věděli, která
místa jsou pod kontrolou a kterým se raději vyhnout, pokud se
necítí bezpečně. Mohli prozkoumat spolu s obsluhou kamer okolí svého domu tak, jak je vidět ve
dne i v noci,“ prozradila Michaela Hejčová. Velitele Zdeňka
Urbana pak senioři zasypali celou řadou otázek. „Chtěli vědět,
jaké jsou možnosti kamerového
systému. Jestli se můžeme podívat zpětně na konkrétní místo.
Tak jsme jim to předvedli. Přáli
si konkrétní ukázku. U jedné
prodejny měla nabízet v rozporu
s vyhláškou zboží na ulici neznámá žena. Kamerový systém
tuto událost zaznamenal. Vrátili
jsme tedy nahrávku a společně se
seniory pátrali po osobě, kterou
označili,“ uvedl Zdeněk Urban.
Seniory také velmi zajímalo,
jak mohou strážníci postupovat

v případě, že někdo uloží u kontejnerů na odpad například nábytek. Chtěli vidět, jestli je z kamerového systému poznat, kdo
velkoobjemový odpad odložil.
Také se zajímali, jak v tomto
případě strážníci postupují.
„Pokud se podaří majitele od-

loženého odpadu odhalit, což
je ve většině případů nejen díky
kamerovému systému, ale také
svědkům, kterým není nepořádek na ulicích lhostejný, pak
strážníci původce odpadu kontaktují. Odpad musí dotyčný odklidit na sběrný dvůr. Za porušení vyhlášky může být řešen také
blokovou pokutou, případně příslušnými orgány městského úřadu,“ vysvětlil Zdeněk Urban.
Veliteli se pak senioři v rámci

 Senioři navštívili litvínovské strážníky.

diskuze svěřovali s tím, co je ve
městě trápí. Nejčastěji to jsou
neukáznění pejskaři, hlučná
a drzá mládež v městské hromadné dopravě a bezdomovci
a narkomani, kteří se pohybují
po městě a ze kterých mají senioři obavu. Domů odcházeli
s poučením, že při jakémkoliv
problému mohou volat hlídku
městské policie a že na jejich
bezpečnost dohlíží také obsluha
kamerového systému.
(pur)
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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

 Nezaměstnaní mohou žádat o podporu na dopravu za prací až 3500 Kč.

Na cestu do práce dostanete příspěvek
ÚSTECKÝ KRAJ – Stejně jako v celé republice, i v Ústeckém kraji klesá počet nezaměstnaných a roste počet volných pracovních míst.
Nově mohou uchazeči o práci v celé České republice žádat o příspěvek na dojíždění za prací či o jednorázový příspěvek v případě, že se
za prací přestěhují.
Od listopadu poskytuje Úřad
práce ČR v celé republice příspěvek na dojíždění za prací.
Nezaměstnaní se tak nemusí
soustředit pouze na volná pracovní místa ve svém regionu.
Minimální vzdálenost k dojíždění za prací je deset kilometrů.
Maximálně mohou lidé získat
příspěvek 3 500 Kč na cestování
za prací. „Na nejvyšší částku dosáhnou ti, kteří budou za prací
dojíždět více než 50 km. Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které zaměstnanci vzniknou
v souvislosti s dojížděním do
práce. Peníze tedy může použít
například na zaplacení jízdného,

nákup pohonných hmot, ubytování nebo třeba hlídání dětí,“
vysvětlil Petr Habáň, mluvčí
ministerstva práce a sociálních
věcí.

Kdo se přestěhuje
dostane příspěvek
Nově bude možné požádat
o jednorázový příspěvek na
přestěhování se za prací ve výši
50 000 Kč. Žádat o něj může
uchazeč, který nastoupil do
práce mimo místo svého bydliště nebo se případně už přestěhoval. Dále je nutné, aby
byl v evidenci ÚP ČR déle než

5 měsíců, a to půl roku před
podáním žádosti. Další podmínkou je vzdálenost přestěhování, která musí být vzdušnou čarou delší než 50 km.
Příspěvek není možné poskytnout v případě přestěhování do
zahraničí. Žádost je třeba podat na krajské pobočce ÚP ČR,
v jejímž územním obvodu se
nacházela původní adresa žadatele a kde byl dotyčný v evidenci. Zájemce pak musí ještě
doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní nebo nájemní smlouvu. ÚP
ČR může příspěvek opakovaně
poskytnout stejnému žadateli jedenkrát za 3 roky, a to
jen tehdy, pokud odpracoval
v zaměstnání, na které dostal
původní podporu, minimálně
12 měsíců. „Nejedná se o nárokovou dávku, ale o příspěvek

v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, který vhodně doplňuje
stávající příspěvek na dojížďku.
Jde o další cestu, jak odstranit
bariéru, která snižuje šance
dlouhodobě nezaměstnaných
na získání práce. Jeho poskytnutí bude vždy záležet na konkrétní situaci na lokálním trhu
práce a na dohodě mezi žadatelem a ÚP ČR,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina
Sadílková.
V říjnu celkový počet uchazečů o zaměstnání v Ústeckém
kraji klesl na 44 742 osob. Počet
hlášených volných pracovních
míst se zvýšil na 7 944. Došlo tak
k celkovému poklesu nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, jehož
mírné pokračování lze očekávat
i v průběhu listopadu. Nejvyšší
nezaměstnanost v rámci Ústeckého kraje je na Mostecku. (pur)

Tomáš Langhammer, pořadatel
Krušnoman triatlonových a duatloných závodů a zakladatel jednoho
z nejúspěšnějších oddílů v ČR,

bude povídat o triatlonu. Radek „Karkys“ Karko, který je
spjat hlavně s filmovou produkcí LIP Production, která
má spoustu nadšených fanouš-

ků díky svým projektům jako
Snowporning, Wakeporning
nebo Howl Seat o extrémních
sportech. Cyklistiku vám představí Jiří Kříž, bývalý běžec na
dlouhých tratích a maratonec,
který se cyklistice věnuje posledních 20 let, většinou etapovým závodům v Evropě a mezi
jeho největší úspěchy určitě pa-

V případě zájmu volejte na telefonní číslo + 420 777 972 799
nebo pište na e-mail: stanislava.prazenicova@ue.cz.

HAVARIJNÍ SLUŽBA

Festival sportů s outdoorovou
tématikou v Citadele
LITVÍNOV - Litvínovská Citadela připravila na poslední listopadový
víkend od pátku 25. do neděle 27. listopadu 2016 festival zaměřený
na sporty s outdoorovou tématikou. Ve třech dnech spatříte formou
promítání filmů a fotografií s přednáškou tři sporty.

Další podrobnosti k jednotlivým pozicím najdete na stránkách
www.ue.cz v záložce kariéra.

tří 3. místo v závodě Crocodile Trophy v Austrálii.
Začátek promítání vždy od
18.00 hodin v Café Baru Citadela, za vstupné zaplatíte 50 Kč.
Na své si přijdou jak aktivní outdooroví sportovci, tak
sportovní nadšenci i amatéři
z řad veřejnosti.
(nov)

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany
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Lom slavil, táhne mu už
na sedmou stovku
LOM – V Lomu vyvrcholily oslavy 675. výročí první zmínky o Lomu
celoměstskou akcí. Součástí oslav bylo mimo jiné odhalení památníku důlních děl v Loučné a udělení čestného občanství.
Čestné občanství udělilo město Lom ve své historii
poprvé. Čestnou občankou se
stala Jiřina Fikejzová, významná česká textařka a rodačka
z Lomu. Z jejího pera vyšly například texty k písním To mám
tak ráda, Řekni, kde ty kytky
jsou nebo Markétka. „Velice si
vážím ocenění, kterého se mi

dnes dostalo. Přijela jsem do
Lomu, abych se také podívala
na místa, kde jsem vyrůstala,
na svůj rodný dům. Musím říci,
že mě čekalo překvapení. Vše
je tu hezčí, než bývalo. Jen tu
zahradu jsem dětskýma očima
viděla větší, než je ve skutečnosti. Všem vám také přivážím
pozdravy Marie Rottrové, které
 První čestné občanství udělilo město Jarmile Fikejzové. Na snímku
se starostkou Kateřinou Schwarzovou a místostarostou Pavlem
Barákem.

 Vedení Lomu ocenilo nadané děti a mladé lidi, kteří město
reprezentují ve sportu či umění.

jsem včera volala a svěřila se
jí, že jedu domů na oslavy. My
obě jsme z hornických měst ze
severu, já z Lomu, ona z Ostravy, a obě máme svá rodná
města stále v srdci,“ poděkovala za čestné občanství Jiřina Fikejzová, pro kterou byl
celý akt velkým překvapením.
Na pódium pozvala starostka
města Kateřina Schwarzová
také dvacet dětí a mladých
lidí. „Dnešní odpoledne jsme
pojali jako oslavu našeho vý-

ročí. Chceme ho využít ale
také k setkání a ocenění naší
mladé generace, talentovaných
dětí a mladých lidí, kteří naše
město reprezentují ve sportu či
v umění. Přijměte naše poděkování za reprezentaci města,“
uvedla starostka. Po samotném slavnostním aktu se pak
Lomáci bavili při vystoupení
dětí z místní základní školy
a prohlédli si výstavu fotografií současného i historického
Lomu.
(pur)

Studentům i učňům pomůže
s praxí nový projekt
ÚSTECKÝ KRAJ – Studentům posledních ročníků středních odborných škol a učilišť má se startem do práce pomoci nový projekt Ústeckého kraje „Vzděláváním k úspěchu“. Studenti se díky němu ještě
před ukončením škol dostanou do praxe přímo do firem, naučí se to,
co po nich především budou zaměstnavatelé vyžadovat.
Absolventi středních škol
a učilišť i zaměstnavatelé nejen
v Ústeckém kraji si stěžují na
stejnou věc. Mladí lidé po škole
sice ovládají teorii, ale neumí
prakticky nic z toho, co po nich
zaměstnavatelé vyžadují. Chybí
jim dovednosti, které lze získat
jen praxí. A té je na středních
školách i učilištích poskrovnu.
Problém pomůže řešit nový
projekt Ústeckého kraje, který
je určený školám a učilištím.
„Myšlenka vznikla v poradních

sborech středních škol v kraji.
Zaměstnavatelé, kteří v poradních sborech škol zasedají, poukazovali právě na to, že potřebují zaměstnance připravené na
práci. Konstatovali, že je nutné
dovzdělání absolventů, výuční
listy a maturity nestačí. Ať už
je to řidičský průkaz, svářečský
průkaz nebo třeba odborná způsobilost v elektrotechnice vyhláška 50 a další znalosti a dovednosti, které mohou absolventi
uplatnit ihned po nástupu do

porušené paragrafy
Strážníci zachraňují
Hned několikrát v posledních dnech litvínovští strážníci
zachránili život lidem v nouzi.
Nejprve se na strážníky obrátila žena z Penzionu Vodní. Měla
strach o svou sousedku, kterou
slyšela přes zavřené dveře. Seniorka pravděpodobně upadla na
zem a nemohla vstát. Strážníci
kontaktovali zaměstnance Krušnohorské polikliniky Litvínov.
Univerzální klíč ale zaměstnanci
nemohli použít, protože byl klíč
zevnitř bytu v zámku. Strážníci proto dveře otevřeli násilím.
Ženu převzali záchranáři a převezli ji do mostecké nemocnice.
O spolupráci požádali strážníky
také záchranáři. V bytě v Bezručově ulici ležel muž se zástavou srdce. Záchranáři žádali
o výjezd hlídky s defibrilátorem.
Hlídka na místo dorazila stejně
jako rychlá záchranná služba.
Záchranářům strážníci asistovali při oživování nemocného.
Nakonec se společným úsilím
podařilo muže přivést k vědomí. Další ženě pomohli strážníci
v ulici Tylova. Přivolala strážníky, protože chtěla navštívit svou

matku, ale nemohla odemknout
její byt. S matkou komunikovala
přes zavřené dveře. Žena ležela ve vaně a neměla sílu vylézt.
Strážníci otevřeli dveře bytu,
pomohli ženě z vany a přivolali
rychlou záchrannou službu.

Za loupež do vazby
Okresní soudce poslal do
vazby 41letého muže z obce na
Litvínovsku. Toho mostecká policie obvinila ze zvlášť závažného
zločinu loupeže. „Podle kriminalistů měl obviněný muž začátkem
listopadu v podvečerních hodinách v litvínovské ulici Koněvova
v prostoru garáží přistoupit k poškozenému Mostečanovi, kterému sáhl do zadní kapsy kalhot
v úmyslu odcizit mu peněženku.
Poškozený se bránil a s obviněným se začal o peněženku přetahovat a při tom vyinkasoval
ránu do nosu. Nakonec se lupiči
podařilo peněženku z kapsy vytáhnout a odcizil z ní 500 korun.
Portmonku poté hodil na zem
a z místa utekl. Obviněný muž
odcizené peníze vzápětí utratil,“
vylíčila případ policejní mluvčí
Ludmila Světláková.
(pur)

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

( 773 030 030

zaměstnání. Projekt Vzděláváním k úspěchu jim s tím pomůže,“ říká předseda Řídicího
výboru Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje Martin Klika.
Nový projekt umožní školám
své studenty připravit přesně
podle představ zaměstnavatelů. Mladí lidé, kteří do projektu vstoupí, získají krátkodobé
stáže přímo u konkrétních zaměstnavatelů. Každému z nich
sestaví poradenský tým individuální plán šitý na míru podle toho, jaké představy o budoucím zaměstnání mladí lidé
mají. Studenti a učni dostanou
díky projektu šanci setkávat se
s regionálními zaměstnavateli
ještě před ukončením studia.

Získají tak nejen představu
o tom, co by chtěli dělat a jaké
pracovní příležitosti v jejich
regionu jsou, ale také o tom,
co po nich zaměstnavatel bude
požadovat. Hlavně ale získají
potřebné způsobilosti, odborné průkazy a osvědčení. Nový
projekt vítají nejen zaměstnavatelé a studenti, ale také školy.
„Vnímám to jako velmi pozitivní krok. Dosavadní projekty pro
školy byly vždy zaměřeny pouze
na vzdělávání pedagogických
pracovníků. Toto je naprosto
nová aktivita, která pomůže
studentům se vzděláním,“ komentovala nový projekt Renata
Koulová, ředitelka Střední školy Educhem.
(pur)

region
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Půjdou zničené paneláky
v Janově k zemi? Ještě není jasno
LITVÍNOV – Stále není jasno o tom, jestli půjdou prázdné paneláky
v Janově k zemi, nebo se nakonec majitel pokusí o opravu. Město
by chtělo prázdné domy koupit a využít dotačního titulu na jejich
bourání. Společnost CPI, které patří, se ale zatím nevyjádřila.
Litvínov projevuje zájem
o odkoupení prázdných vybydlených domů v Janově už dlouhodobě. Jsou totiž velkým lákadlem pro zloděje a nekalé živly,
zdrojem zvýšené kriminality
v Janově a rušivým elementem
v sídlišti, které se snaží změnit
svou pověst sociálně vyloučené lokality. Prázdné domy se

zazděnými vchody nejsou také
žádnou velkou ozdobou sídliště,
do kterého město v posledních
letech investovalo desítky miliónů korun. „V Janově je celkem
pět prázdných domů, o které
má Litvínov zájem. Přednostně
pak o blok F a o domy v Gluckově ulici. Ty nás trápí nejvíce,“
říká místostarostka města Erika

Sedláčková. Město totiž plánuje
domy odkoupit a požádat o dotaci z projektu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na likvidaci
prázdných objektů v sociálně
vyloučených lokalitách. V programu je na tři roky alokováno
sto miliónů korun a Litvínov už
jednou uspěl. Za peníze z dotace zbourá ubytovnu U Bílého
sloupu. Podobným způsobem
by se chtělo město zbavit také
vybydlených panelových domů
v Janově. Další podmínkou dotačního programu ale je, aby

byly domy v majetku města.
„Majitel nás zatím blokuje. Je
škoda, že už nemáme tento problém vyřešen. Jednotlivé žádosti jsou limitovány maximální
částkou, kterou je možné získat.
Domy budeme muset demolovat
postupně. Nejdřív je ale budeme
muset koupit,“ doplnila místostarostka. V Janově by pak
místo vybydlených domů mohla
přibýt veřejná zeleň. Město totiž podle podmínek dotačního
programu nesmí uvolněný pozemek deset let prodat. (pur)

 Vybydlené domy v Janově chce Litvínov koupit a zbourat.

Mezibořský fotbal chce nové hřiště
MEZIBOŘÍ - Příští rok oslaví mezibořský fotbal šedesáté narozeniny.
Předseda FK Baník Meziboří Miroslav Dienelt plánuje velkorysý narozeninový dárek. Pokud získá fotbalový klub dotaci z ministerstva
školství a tělovýchovy, vybuduje v Meziboří nové fotbalové hřiště
s povrchem třetí generace.
Umělá tráva na hřišti a nové
osvětlení by mělo vyjít na dvacet
miliónů korun. Při podávání žádosti o dotaci má fotbalový klub
podporu města Meziboří. „Podporujeme všechny, kdo se ve svém

volném čase dobrovolně věnují
volnočasovým aktivitám dětí.
Fotbalový klub v Meziboří působí
už šedesát let. Za ty roky vychoval
řadu dobrých sportovců a podporu města si zaslouží. V příštím

roce se proto město také zapojí
do financování a organizování
oslav šedesátého výročí FK Baník
Meziboří. Fotbal podporujeme
a budeme mu pomáhat, jak můžeme,“ uvedl starosta města Petr
Červenka. Nové hřiště s umělou
trávou je podle Miroslava Dienelta ideální do horského prostředí. „V Meziboří už dva měsíce
nemůžeme hrát venku. Povrch
třetí generace je určen pro celoroč-

ní využívání. Hřiště na Markově
kopci neslouží jen fotbalovému
klubu. Využívá ho i mezibořská
základní škola a litvínovské gymnázium. Trénovat tu ale v budoucnu mohou také fotbalové
kluby z okolních obcí, kde hřiště
s umělým povrchem nemají,“ doplnil Miroslav Dienelt. Mezibořský fotbalový klub má v současné době 140 členů. Většinu tvoří
děti a mládež.
(pur)

Meziboří koupilo nový štěpkovač
MEZIBOŘÍ - Nového pomocníka v likvidaci biologického odpadu
získaly mezibořské technické služby. Díky projektu ministerstva životního prostředí na rozšiřování vybavení sběrných dvorů získalo
město štěpkovač a kontejnery na biologický odpad.
Nový stroj je ve městě jen
krátce, už ale likviduje nashromážděné hromady ořezaných
větví a keřů, které technické
služby v minulosti ukládaly na
skládku odpadů. „Je to skvělý pomocník. Všechny ořezy ze
stromů a keřů nyní můžeme
proměnit na štěpku, kterou dále
použijeme. Budeme ji sypat ke
keřům a stromům ve městě. Významně tak ušetříme za likvidaci biologického odpadu a navíc prospějeme městské zeleni.
Zatím nemáme zkušenost s tím,
kolik štěpky budeme potřebovat
a kolik jí budeme schopni vyprodukovat z ořezů z městské zeleně.
Pokud budou přebytky, budeme
je poskytovat k využití také občanům města. Přednostně ale těm,
kteří pečují o předzahrádky a tím
o vzhled Meziboří,“ uvedl vedoucí Technických služeb Meziboří Pavel Esop. Už v loňském

roce se mezibořské technické
služby více soustředily na výsadbu keřů, nižšího kvetoucího
patra zeleně ve městě. Mladým
rostlinám štěpka pomůže udržet

 Nový štěpkovač koupilo Meziboří z dotace.

vláhu, protože zabraňuje prosychání odkryté půdy. Svůj význam má také estetický. Kolem
keřů a na záhonech zabraňuje
prorůstání plevele.
(pur)

Takový hodný
člověk
Bylo mu třiadvacet let,
když jeho máma umřela.
Byla dlouho nemocná, on se
ale o její nemoci dozvěděl, až
když jí zbývalo jen pár týdnů
života. Nikdy mu nic neřekla,
nikdy si na nic nestěžovala.
Žili spolu sami,
tátu nikdy nepoznal. Dokud byl
malý kluk, máma
o tátovi mlčela.
Později mu řekla,
že šlo o náhodnou
známost a ten
muž o ni a chlapce nikdy nestál.
Bylo to její rozhodnutí, že si dítě
nechá a vychová
ho. Neznal ani
babičku s dědou.
Viděl je jen několikrát v životě a byli to pro něj úplně
cizí lidé. Naposledy se s nimi
setkal na matčině pohřbu.
Nechtěl s nimi mluvit. Jen je
chladně pozdravil. S mámou
měl velmi blízký vztah. Věděl
od ní všechno. Když otěhotněla, tlačil na ni otec, aby se
dítěte zbavila. Když odmítla a zároveň neprozradila,
s kým dítě čeká, vyhodili ji
rodiče z domu. Nechtěli o ní
nic vědět, nechtěli vědět nic
o dítěti. Odstěhovala se tenkrát do jiného města a začala
znovu jinde, kde ji nikdo neznal. Neměla to nijak lehké.
Bez peněz, jen se sociálními
dávkami v malém bytě. Šetřila na všem. Vzpomínal si,
že jako malé dítě nedostatek peněz nevnímal. Teprve
později, když byl starší, pochopil, kolik sil stálo matku
udržet pro něj pěkný domov.
Měl čisté oblečení, svůj pokoj, neměl hlad, a dokonce
mohl chodit na fotbal, který
miloval. Večer býval už od
malička sám doma. Máma
přes den pracovala v obchodě, večer chodila uklízet
kanceláře. Snažil se jí pomáhat, jak jen mohl. Brzy se
naučil připravit jednoduché
jídlo, aby měla máma večeři, až přijde domů. Čekával
na ni v posteli, aby si mohli
alespoň chvíli povídat. Když
ležel pod peřinou, malý kluk
sám v tmavém bytě, a čekal,
až přijde jeho upracovaná
máma domů, představoval si,
že mají tátu. Muže, který by
s ním chodil na fotbal, kupoval by mámě kytky a se vším
jí pomáhal. Na střední škole
patřil k premiantům. Chtěl
mámě dělat radost a vynahradit jí všechnu tu dřinu.
Po střední šel na vysokou.
Už to bylo všechno mnohem
lepší. Našel si brigádu, máma
mohla přestat uklízet. Těšil se, až dostuduje, najde si
dobrou práci, našetří a vezme
mámu na dovolenou k moři.
Když se dozvěděl, že je máma
vážně nemocná, už byla v nemocnici. Přerušil studium
a posledních několik týdnů
byl s ní. Po pohřbu nechtěl
nikoho vidět. Rozhodl se,
že se přestěhuje na poslední
rok natrvalo na kolej a pustí
byt po mámě. Nábytek rozdá
nebo vyhodí. Za těch pár starých a laciných kousků, které
si s mámou mohli dovolit,
nestálo za to platit nájem.
Některé věci si dá do krabic
a schová do garáže u kamaráda. Dal se do balení hned
ten večer. Začal s máminou
skříní. Probíral se jejími věcmi, až narazil na krabičku
s fotkami a s dopisy. Tam na-
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šel fotografie mladého muže,
vojáka a jeho mámy. Muselo
to být v době, kdy otěhotněla. Z dopisů, které mu psala,
pochopil, že ho milovala.
On ale končil vojnu, odjel na
druhou stranu republiky a už
ji nechtěl vidět.
Bylo jasné, že je to
jeho táta. Chlap,
který
mámu
opustil, když čekala dítě. Nebylo
těžké ho najít.
Měl jeho jméno
i adresu před třiadvaceti lety. Rozhodl se, že muže
navštíví. Řekne
mu, jak moc mu
chyběl táta, když
byl malý. Že se
máma nikdy nevdala a že
ho dobře vychovala. Podle
fotografií se mu zdálo, že je
svému tátovi podobný. Chtěl
se s ním setkat. Jmenoval se
Robert a měl malý penzion
v podhorském městě. Neřekl
mu předem, co od něj chce.
Chtěl ho překvapit. Přijel za
ním do jeho podniku. Seděli u kávy, Robert poslouchal.
Vyprávěl mu o své mámě,
o jejím životě, o tom, že našel po její smrti dopisy pro
Roberta. Milovala ho. Starší
muž poslouchal s dojetím.
Říkal, že ji měl také moc rád.
Byla jeho láskou. Když skončil vojnu, vracel se domů.
Vztah na dálku nemá cenu.
Doma musel pomáhat rodičům v hospodě. Později se
oženil s hodnou ženou a převzal podnik. Na jeho mámu
už zapomněl. Napjatě čekal,
jestli staršího muže napadne,
že by mohl být jeho otcem.
Bylo to přeci jasné. Věk odpovídá. Jeho máma neměla
v té době jiného kluka. Milovali se. Nakonec mu řekl, že
je jeho syn. Robert se ale rozčílil. Začal na něj křičet, že si
to s mámou pěkně vymysleli.
On není jeho otec a není ani
zvědavý na nějaké jeho lži.
Chtěl, aby okamžitě odešel
a už nikdy ho nekontaktoval.
Zkusil mu ještě jednou v klidu říct, že od něj nic nechce.
Jen se chce stýkat se svým
tátou. Na to mu Robert úplně rudý řekl, že jeho máma
byla kurva, která spala s půlkou kasáren a on s tím nemá
nic společného. Jako by mu
nikdo vypnul v hlavě světlo.
Ten chlap zničil jeho mámě
život a teď ji ještě uráží.
Vrhnul se na Roberta, začali
se rvát. Byl mladší, silnější.
Mlátil ho pěstí do obličeje,
až byla všude krev. Povalil ho
na zem a kopal do něj. Robertovi se podařilo postavit
se. Popadl nůž, který ležel na
baru a ohnal se po něm. Chytil Roberta za ruku s nožem
a začali se o něj přetahovat.
Nevěděl, jak se to stalo, ale
v jednu chvíli stáli a zápasili,
ve druhou leželi oba na zemi
a Robert měl nůž v těle. Pak
už šlo všechno jako ve snu.
Záchranka, policie, pouta na
rukou. Policista, který uklidňoval plačící ženu. Pochopil,
že se tu všichni znali. Policisté v autě, kteří ho převáželi
k výslechu, si o Robertovi
povídali. Takový hodný člověk prý. Vzal si svou ženu,
když přišla po nehodě o prvního manžela a zůstala sama
s dvěma dětmi. Pomohl jí je
vychovat. Sám totiž děti po
těžkém úrazu v dětství nikdy
mít nemohl.
(pur)
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Slogan

Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

Díly Volkswagen Economy.

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

RŮZNÉ

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

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

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

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

■ Prodám kamna, zachovalé Petry, mám je na Klínech, za málo peněz je prodám (1 000 Kč). Telefon:
776 866 591
■ Prodám pánské, nové, nepoužité, lehké, sportovní sako a
kalhoty na postavu 170/85 ze zakázkového 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, stavebnice Merkur, pásáky atd. Telefon: 608 224 183
■ Hledám spolubydlícího, musí
být pracujicí a mít slušné jednání.
Po osobní schůzce se domluvíme.
Pište, volejte po 19. hodině na 607
109 439
■ Prodám rozkládací rohovou
sedací soupravu – 1 600 Kč, myčku Baumatic, použitou 4 měsíce
- 4 900 Kč. Rodinné důvody – vše
v Mostě. Telefon: 607 277 880 –
večer
■ Prodám dětskou postýlku dřevěnou s matrací 1 000 Kč, jídelní
vysokou plastovou židli dětskou
450 Kč, dřevěnou jídelní židli –
rozloží se na stůl a židličku 350 Kč.
Telefon: 607 277 880 – večer
■ Pro sběratele – prodám staré
sklo a porcelán, žehličky, obrazy
různých autorů, bronzovou plastiku Anežky České od J. V. Myslbeka. Telefon: 604 103 485 – po 19.
hodině
■ Sbírám a koupím starý porcelán a sklo. Nabídněte, rád přijedu.
Telefon: 725 552 967
■ Prodám nové montérky (blůza
+ kalhoty) velikost 53 za 200 Kč, 2x
montérkové blůzy velikost 53 (1
ks/ 80 Kč), pracovní pláštěnku velikost 53 za 100 Kč (nová), 15 párů
pracovních rukavic – 10 Kč/ks. Telefon: 722 070 756. Most
■ Prodám lednici Sharp A+++,
původní cena 8 400 Kč, nyní 3 000
Kč, šedá metalíza, skvělý stav. Litvínov – Osada. Telefon: 736 469 724
■ Prodám parabolu „satelit“, bez
držáku, cena 800 Kč. Litvínov –
Osada. Telefon: 736 469 724
■ Prodám DVB-T přijímač s funkcí nahrávání, značka Alna-T-1600,
ještě 1 rok záruka. Původní cena
500 Kč, nyní 200 Kč. Litvínov – Osada. Telefon: 736 469 724
■ Prodám roletu, světlá a krémová, šíře 140 cm, původní cena 539
Kč, nyní 100 Kč. Litvínov – Osada.
Telefon: 736 469 724
■ Prodám plastové nové toaletní
prkénko 100 Kč. Kovové bílé madlo 80 Kč. Bílý 4šuplíkový plastový
koupelnový komín 200 Kč. Litvínov – Osada. Telefon: 736 469 724

Hejtman ocenil
excelentní klavíristy
ÚSTECKÝ KRAJ - Ústeckým divadlem zazněl koncert vítězů prestižní mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte.
Mezi 61 účastníky z 15 zemí Evropy se absolutním vítězem stala
Sára Smoliarová. Dvoudenní soutěž mladých klavíristů vyvrcholila
právě slavnostním předáváním cen vítězům a poté následovalo jejich vystoupení. Mezi předávajícími byl i hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. Generálním partnerem akce se stala společnost
Net4Gas.
„Je mi ctí, že naše krajské
město hostí již po 49. mezinárodní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte, kde máme
každý rok možnost vidět excelentní vystoupení mladých
virtuosů, které nejen mě, ale
věřím, že i divákům bere dech,“
řekl v úvodu galavečera hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. Během několika
úspěšných let svého konání se
stala neodmyslitelnou součástí
jak pro Ústí nad Labem, tak pro
celý Ústecký kraj. A nejen díky
pozitivní reprezentaci kraje
jsme soutěž zařadili do prestižního projektu Rodinné stříbro,“
dodal hejtman.

Do Ústí nad Labem se sjeli klavíristé například z Francie, Itálie,
Estonska, Běloruska, Bulharska,
Litvy, Polska, Maďarska, Rakouska a dalších a bezesporu tak na
dva dny obohatili kulturní i společenský život severočeského regionu. Tato jedinečná soutěž je dvoukolová, kandidáti jsou rozděleni
do čtyř kategorií a jejich výkony
hodnotí sedmičlenná mezinárodní porota. Čtvrtá kategorie (soutěžící ve věku 14 až 15 let) byla
podle předsedy poroty Martina
Kasíka rozhodně nejsilnější, a bylo
zde dokonce uděleno pět prvních míst. Dále bylo uděleno 13
zvláštních cen a 14. byla udělena
letos poprvé, ale nezískal ji nikdo

 Sára Smoliarová soutěžila ve čtvrté kategorii.

BYTY, DOMY

■ Prodám byt v blízkosti centra
Litvínova, po rekonstrukci, klidný
a čistý cihlový dům, veškerá občanská vybavenost, nízké nájemné. Cena 590 000 Kč. Rychlé jednání – sleva. Telefon: 731 648 184
■ Prodám byt v Litvínově u polikliniky, 40 m2, nízké náklady na
bydlení. Cena 280 000 Kč. Telefon:
607 507 352
■ Prodám byt 2+1, Litvínov, byt
ve spolupodílovém vlastnictví, výborné místo, nízké náklady, cena
dohodou. Telefon: 722 620 773

SEZNÁMENÍ

■ Hledám muže do 60 let, pracujícího, abstinenta, který stojí o věrnou pracující ženu, já 48/170/XXL.
Pouze SMS: 723 091 331
■ Gay starší, hledá přítele, kamaráda pro život, pro vše hezké, co
život přináší, zkrátka kluka do nepohody. ZN: Stále věřím. Telefon:
722 022 713. Těším se. TP a okolí
■ Hledám kamarádku nebo
kamaráda. Jsem 66letý/171 cm,
nekuřák, rekreační sportovec. Úroveň a solidnost vítám. Telefon: 705
233 646
■ Chtěla bych se seznámit, ale
asi všichni chlapi, co jsou ještě
normální, vymřeli. Já 34/160/75 z
Mostu s 8letou dcerou jsme moc
samy a rády tě poznáme. Telefon:
607 109 439
■ Žena 55/172, hledám muže asi
v mém věku, vyšší postavy ke společným schůzkám, jsem pohodová, spíše mladšího zevnějšku. Dík
za odpověď. Telefon: 608 702 881
■ Osamělý 59/170, rozvedený
nekuřák v ČID, ale pracující, hledá
paní do 57 let, nekuřačku, která je
také sama, pohoda a porozumění.
MO, TP, CV a okolí. Jen SMS: 792
561 063
■ K občasným schůzkám hledá
osamělá paní, 73 let z Mostu, osamělého pána, nekuřáka. Telefon:
731 389 028

z účastníků, ale zakladatel soutěže Virtuosi devadesátiletý Václav
Šmerda. Cenu pro nejmladšího
účastníka obdržel Mihailović
Vuk ze Srbska. Za zmínku stojí
jistě fakt, že již třicet let účastníci
předvádějí svá klavírní vystoupení
na koncertní křídlo světoznámé
tuzemské značky PETROF.
Na slavnostní galavečer přijala
pozvání také velvyslankyně Čínské lidové republiky Ma Keqing.
Soutěž proběhla pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka
a primátorky města Ústí nad Labem Věry Nechybové a za velmi
významné podpory Ústeckého kraje, společností Net4Gas,
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky,
Ministerstva kultury České republiky a statutárního města Ústí
nad Labem. Organizátory jsou
Základní umělecká škola Evy
Randové, příspěvková organizace Ústeckého kraje a Kulturní
středisko města Ústí nad Labem.
(nov)

 Na slavnostní koncert vítězů zavítala i čínská
velvyslankyně v ČR Ma Keqing.
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Mosteckým hokejistům
se nedaří
MOST – Hokejisté prvoligového
HC Most na tom nejsou zrovna nejlépe. V posledních pěti
kolech ani jednou nevyhráli
a dokázali vydolovat pouze bod.
Doma se jim nepovedlo přehrát
Třebíč.
V domácím vystoupení podlehli v prodloužení Třebíči 1:2,
když v první třetině hráli velice
solidně. Kombinovali a jejich
hra přinesla vedení 1:0. Jenže
pak přišlo vyrovnání a v prodloužení sprcha v podobě gólu
a porážky.
Na ledě Kališníků v Litoměřicích pak v pondělním střetnutí

podlehli 3:1, když jedinou braku Mostu zaznamenal obránce
Černý.
Stadion Litoměřice – HC
Most 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Branky
a nahrávky: 7. Ondráček (Hanták), 28. Pilař (Procházka, Dvořák), 60. Švagrovský (Hanták,
Smetana) – 35. K. Černý (Divíšek, Rulík). Sestava HC Most:
J. Hübl – Charousek, Šefl, K.
Černý, Rulík, Hora, Bednárik,
Březák – Kubinčák, Smolka,
Stříbrný – Rod, Divíšek, Slavíček – Řehoř, J. Šimeček, Dufek
– Mical, Trübenekr, M. Havelka.
(jak)

Extraliga v pátek i
v neděli

MOST – Mosteckým místním
kolem odstartoval ve Středisku
volného času Most již 18. ročník
celostátní Ligy škol.
Mezi jedenácti žákovskými
družstvy byl nejlepší výběr 18.
ZŠ Most A ve složení Valentina
Grimmová, Shehabaddin Al-Nahari, Štěpán Mutinský a Matyáš Vaníček. Společně s ním do
oblastního kola postoupily dále
týmy na druhém až čtvrtém
místě, tedy 4. ZŠ Most B, 15.
ZŠ Most a 15. ZŠ Most A. Celý
ročník soutěže bude mít svůj vrchol na konci března, kdy právě
v SVČ Most proběhne celostátní
finále. K dalšímu pokračování
programu „Air-hockey školám“,

který probíhá rovněž v SVČ
Most díky grantu United Energy, tentokrát dorazila mostecká
ZŠ prof. Matějčka. Zvítězil Petr
Gaczík.
Výsledky turnajů: CorroTech
Liga škol – místní kolo, Most:1.
18. ZŠ Most A, 2. 4. ZŠ Most B,
3. 15. ZŠ Most B, 4. 15. ZŠ Most
A, 5. SVČ Most, 6. 4. ZŠ Most
A, 7. 8. ZŠ Most B, 8. 8. ZŠ Most
A, 9. 18. ZŠ Most B, 10. SZŠ Optima Most B, 11. SZŠ Optima
Most A.
Air-hockey školám X. – Český pohár, kat. B: 1. Petr Gaczík,
2. Kateřina Basáková, 3. Jan Kohout (všichni ZŠ prof. Matějčka
Most).
(has, jak)

Dvakrát po sobě se opět
doma představí hokejisté
extraligového HC Verva Litvínov. V pátek v podkrušnohorském derby přivítají
Karlovy Vary (od 17.30 hodin) a v neděli pak Indiány
z Plzně. Nedělní utkání začíná v 15.30 hodin.

Společné foto ze speciálního tréninku v SK Tiger team Praha.

Úspěšnou sezónu SK Leon
završí Christmas Cup
MOST - Sportovci z kung-fu centra SK Leon Most mají za sebou další
úspěšnou sezónu. Jak své svěřence hodnotí majitel klubu Petr Václavík, proč jezdí s dětmi trénovat do Prahy a jaký významný turnaj
letos klub pořádá v Mostě? To vše prozrazuje v následujícím rozhovoru.

Osmnáctý ročník
šprtcové Ligy škol

Kam zmizel váš svěřenec,
nejúspěšnější sportovec roku
2015 Bohdan Bárta?
Bohdan nastoupil na střední
školu a v současné době se mu
zatím nedaří skloubit školní
povinnosti s těmi sportovními.
Doufáme ale, že se v nejbližší
době zase do tělocvičny vrátí
a začne se s námi zase připravovat na ty nejprestižnější turnaje.
Bohdan dokázal vybojovat titul
mistra světa ve dvou světových
asociacích.
Máte za sebou další sportovní sezónu. Jak vaše svěřence
hodnotíte?
Sezóna 2016 je pro nás velmi
úspěšná. Do dlouhodobého tréninkového plánu jsme zapojili
naše nové adepty, troufám si říct
závodníky. Na jejich přípravě
se velkou měrou podílí trenér
Vojta Brzoň a část svého umění
v oblasti semicontactu (points
fightingu) jim předává i mistr
světa v této disciplíně Martin
Hauser. Spolu s mým asistentem
Vojtou Brzoněm máme za sebou
s našimi nejmenšími sportovci
účast na turnajích pro začínající
kickboxery. Tyto turnaje se konaly v Praze a v Kadani a z obou
těchto turnajů si naši závodníci přivezli spoustu zkušeností
a řada z nich poznala, jaké je to
zvítězit a stát na stupních pro ty
nejlepší.
Jakého úspěchu si ceníte nejvíc?
V říjnu jsem vyjel s malou
výpravou na mistrovství světa

asociace WTKA a WKA, jedná se o největší otevřený turnaj
tohoto typu na světě. Účast více
jak 5 tisíc sportovců z 64 zemí
světa hovoří za vše. Našich pět
sportovců přivezlo z tohoto
turnaje 11 medailí, 4x zlato, 2x
stříbro a 4x bronz. Pokud mám
říct, z čeho mám radost největší,
tak ze stříbrné a bronzové medaile, kterou získali pro Česko
Tomáš Šebek a David Konečný
v disciplíně Kung-fu Jižní Shaolin. Jsou to vůbec první medaile, které jsem jako trenér získal
v oblasti tradičních sestav kung-fu na takto velkém a komplexním MS.
Se svými svěřenci jste nedávno absolvovali speciální tréninkový program ve sportovním klubu Tiger team v Praze?
Co vás k těmto „výjezdním“
tréninkům vede?
Tento projekt dává šanci všem
se zdokonalit a pracovat na sobě,
už jen to, že se zde setkají sportovci s trenéry napříč celou ČR,
je unikátní. V letošním roce se
domluvilo několik trenérů z celé
republiky, že by bylo dobré podpořit polokontaktní disciplíny
v Česku a začali jsme se sjíždět
na tzv. otevřené sparringové dny
(Open Sparring Day). Je to veliká šance pro všechny závodníky,
protože si zde mohou zazápasit
se svými vrstevníky, ale i s mnohem zkušenějšími závodníky.
Není výjimkou, že holka zápasí
s klukem nebo naprostý začátečník s mistrem světa.

Budete opět organizovat nábor nových sportovců?
Nábor nových členů u nás
v Kung-fu centru probíhá nepřetržitě, tuto výjimečnou
situaci nám dovoluje to, že
kapacita prostor, které má
Kung-fu centrum k dispozici,
je celé první nadzemní podlaží v objektu. Máme postavený
boxerský ring, několik závěsných boxerských pytlů, několik univerzálních pytlů stojících, figuríny a vaky na cvičení
technik Juda nebo MMA. Podlahu máme pokrytou částečně
tatami (u niversální krytina
pro bojová umění), v případě nutnosti dokážeme podlahu celistvě pokrýt žíněnkami
nebo tatami. Takto vybavená
tělocvična je schopná nabídnout maximální komfort každému milovníkovi bojových
umění a sportů.
Blíží se tradiční Christmas
Cup, který organizuje SK Leon
Most. Na co se diváci a účastníci mohou těšit? Kde tentokrát
turnaj proběhne?
Letošní Christmas Cup je již
21. ročník v řadě, jedná se o tradiční turnaj, na který se do Mostu sjíždí závodníci z celé republiky i okolních států. Není nic
zvláštního na tom, že současní
trenéři, kteří do mostecké sportovní haly přivezou své závodníky, zde před lety začínali svou
kariéru. Jako každý rok je zde
vyhlášeno několik zápasů a kategorií, ve kterých bude předáno
speciální ocenění „Řádu strážců
koruny a meče krále železného a zlatého“. Turnaj proběhne
v mostecké sportovní hale, kde
se kromě několika ročníků pořádá již od roku 1995.
(nov)

Litvínov se stále veze
na vítězné vlně
Fotbalistky v poháru
na Plzeň nestačily
MOST – V sobotu čekal fotbalistky Souše atraktivní pohárový
zápas, který byl zároveň posledním střetnutím podzimní části
sezony. Podobný duel v historii
klubu ještě jeho hráčky nikdy
neodehrály.
V rámci 3. kola fotbalového
poháru totiž na svém hřišti přivítaly soupeřky hrající nejvyšší
ženskou soutěž, 1. celostátní
ligu, tým FC Viktoria Plzeň.
Souš do třetího kola poháru
postoupila po výhře nad Ústím
nad Labem, celek hrající ČFL.
Hostující Západočešky byly
v utkání velkými favoritkami,
a to v průběhu utkání potvrdily.
Více kombinovaly a dostávaly
se do šancí, i když domácí tým

Souše se tak nenechal zahanbit a vždy, když mohl, snažil se
dokonale zaměstnat soupeřovu obranu. Nakonec ale slavil
úspěch tým ze západočeské metropole.
Baník Souš – Viktoria Plzeň
1:9 (0:4). Branky: 78. Kratinová
- 17. Ondrášková, 28. Karasová, 41. Knödlová, 43. Mrázová,
51. Karasová, 53. Knödlová, 55.
Markelová, 66. Tauberová, 70.
Plháková. Rozhodčí: Svoboda,
40 diváků. Sestava Souše: Lobo
– Polívková, Schubertová, Kratinová, Tóthová, Svobodíková,
Ratajová, Budilová, Hejduková,
Šnebergová, Bouřilová. Střídaly:
Nováková, Šumová, Vorlíčková,
Švamberová.
(jak)
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LITVÍNOV - Hokejistům HC Verva Litvínov se v dosavadním průběhu Tipsport extraligy daří. V posledních čtrnácti zápasech totiž dokázali celkem třináctkrát vyhrát a nezastavila je v neděli ani silná
Kometa Brno. Ta v Litvínově na ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky
prohrála po prodloužení 3:2.
„Velice kvalitní utkání, se
vším všudy ... Spousta šancí
a útoků nahoru - dolů. Myslím,

že se bylo na co dívat. My jsme
solidně začali, ale na konci první třetiny jsme dostali morálně

špatný gól z nájezdu. Podařilo se
nám ale zápas otočit, za což kluky chválím. Ve třetí třetině nás
trochu mrzelo, že jsme se hloupou situací dostali do tří a dovolili soupeři vyrovnat. Štěstí se
k nám ale zase přiklonilo v prodloužení,“ řekl k průběhu utkání asistent trenéra domácích
Darek Stránský. V úterý hrál
Litvínov ve Vítkovicích.
HC Verva Litvínov – Kometa
Brno 3:2pp (0:1, 2:0, 0:1 – 1:0).
Branky a nahrávky: 30. V. Hübl
(Gerhát), 39. M. Hanzl (Pavelka),
64. Kubát (Lukeš, R. Hanzl) – 20.
Haščák (TS), 46. Nečas (Erat, O.
Němec). Sestava HC Verva Litvínov: Janus – Kubát, Gula – Sørvik, Pavelka – Sklenička, Pavlík
– Kokeš - Gerhát, V. Hübl, Lukeš
– M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý –
Hořava, Reichel, Trávníček – Jurčík, Válek, J. Doležal. Připraven
Petrásek. Trenéři Rulík, Stránský,
Šlégr.
(jak)

Házenkářky hrají
v sobotu doma
V sobotu se na domácí
palubovce opět přestaví házenkářky DHK Baník Most.
Populární Černí andělé se
představí v duelu s celkem jihočeského Písku. Utkání posledního kola podzimní části
soutěže začíná v 18.00 hodin.

Mostečtí přivítají
Frýdek – Místek
Celek Frýdku – Místku
bude dalším soupeřem hokejistů prvoligového HC Most.
Ti nastoupí v sobotu 19.
listopadu na domácím ledě
k utkání 26. kola WSM ligy
v tradičním čase, od 17.30
hodin.

MFK přivezl tři body
z Libiše
Pro tři mistrovské body si
zajeli fotbalisté Mosteckého
fotbalového klubu na hřiště
do Libiše, kde zvítězili 1:5.
Dvěma brankami se blýskl
Belej, další přidali Zd. Weickert, Stožický a Pavlíček. Už
ve čtvrtek nastoupil MFK
k dalšímu zápasu, a to doma
proti Rakovníku.

Souš padla na hřišti
v Hostouni
V dalším kole fotbalové
divize skupiny B se nedařilo
Souši. Ta zajížděla na hřiště
do Hostouně, kde nakonec
těsně 2:1 prohrála po penaltovém rozstřelu. V sobotu
19. listopadu změří na svém
hřišti síly s FC Nový Bor.
Začátek zápasu je ve 13.30
hodin.

Litvínov vyhrál
utkání v Žatci
V dalším kole krajského
přeboru fotbalistů zajížděl
FK Litvínov k utkání do Žatce. Domácí Slavoj nakonec
dokázal porazit 0:1 po penaltách, když v normálním čase
utkání skončilo 0:0. Litvínov v sobotu hostí doma od
13.30 hodin Brnou.

Horní Jiřetín hraje na
hřišti v Srbicích
Do nedalekých Srbic zajíždí o víkendu k utkání
krajského přeboru v kopané
dospělých tým Sokola Horní
Jiřetín. Aktuálně dvanáctý
celek tabulky se zde představí v sobotu od 13.30 hodin.
(jak)
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Skiareál Klínovec
Pouhých 120 km od Prahy,
100 km od Plzně a 15 km od
Karlových Varů najdete kompletní zázemí SKIAREÁLU
KLÍNOVEC.
Samozřejmostí
jsou uměle zasněžované sjezdovky a jejich denní úprava. Každoročně modernizovaný systém výroby technického sněhu
letos posílil o dalších pět sněhových děl. Můžete si zajezdit celkem na 18 km sjezdovek se 4 lanovkami, 5 vleky a 3 lyžařskými
pásy v dětských parcích. Nové
lanovky jsou kryty typickou
oranžovou bublinou, která poskytuje nadstandardní komfort
při cestě za lyžařskými dobrodružstvími. Nejdelší ze sedačkových lanovek obsluhuje novou
sjezdovku do Jáchymova, která
s délkou 2 950 metrů a šířkou 50
– 100 metrů patří k nejdelším
a nejširším sjezdovkám v České
republice. Rozšíření se dočkala
i část sjezdovky Přemostěná pod
mostem přes komunikaci, čímž
se výrazně zlepšilo napojení
sjezdovky Turistická na lanovku
Suzuki a tato část areálu se tak
stala pro všechny návštěvníky
mnohem atraktivnější.

Pro vyznavače freestylu je
připraven Funpark s celou řadou překážek a skoků. Milovníci freeridu mají při vhodných podmínkách možnost
využít dvou kilometrů neupravovaných sjezdových tratí
s přírodním sněhem. K dispozici jsou půjčovny lyžařského vybavení a certifikovaní
instruktoři v lyžařských školách. Vícedenní skipasy jsou
platné i pro sousední lyžařský
areál Fichtelberg v Německu.
V rámci Interskiregionu Fichtelberg – Klínovec můžete využít celkem 34 kilometrů sjezdovek, 1 kabinovou lanovku,
6 sedačkových lanovek a 11
vleků. Spojení mezi areály zajišťuje skibus zdarma. Skipasy
je možné zakoupit i on-line,
což vám ušetří peníze i čas.
Během lyžování i po něm si
můžete vybrat z několika restaurací, rychlých občerstvení, ski barů a apres-ski stanů,
kde jsou pro vás denně připravována čerstvá jídla a nápoje všeho druhu. Běžkaři tu
najdou 50 kilometrů běžeckých tratí včetně populární
lyžařské magistrály vedoucí
na Horní Halži.
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Na lyže a běžky do Krušných hor

Obchodní oddělení, inzerce:

Krušné hory nabízí moderní vybavené lyžařské areály a stovky kilometrů upravených běžeckých stop zasněženou přírodou.

Lukáš Koťátko

tel.: 476 108 410, 737 261 941
(inzerce@homerlive.cz)

Sport areál Klíny
Hledáte areál, kde si užijete zimní radovánky
s dětmi nebo kamarády a přitom neutratíte všechny úspory? Vyzkoušejte moderně vybavený Sport
areál Klíny, který vás jistě nadchne krásnou přírodou, širokou nabídkou služeb a ochotou personálu.
Sport areál Klíny je rodinné středisko umístěné ve
východní části Krušných hor, vzdálené pouhých

6 km od Litvínova či 90 km od Prahy. Nabízí návštěvníkům 5 technicky zasněžovaných sjezdovek
lehké a střední obtížnosti, novou čtyřsedačkovou
lanovku Doppelmayr s nástupním kobercem, dva
lyžařské vleky a dětský koberec v lyžařské škole.
V areálu nechybí půjčovna a servis lyží, snowboardů a běžek, lyžařská a snowboardová škola,
skibar Mammut či rychlé občerstvení. Parkování je
možné na pěti bezplatných parkovištích s celkovou
kapacitou více než 400 osobních automobilů. Výhodou vícedenních skipasů (3 dny a více) je jejich
platnost i na večerním lyžování. Večerní lyžování si

můžete užít každý den: od úterý do soboty probíhá
lyžování na sjezdovce Centrální, v neděli a pondělí můžete lyžovat na sjezdovce Poma. Novinkou je
možnost nabití jízdného přes e-skipas a další novinkou je zahrnuté úrazové pojištění v jízdném
u všech skipasů. Velmi oblíbenou se stala multičasová jízdenka, kterou ve Sport areálu můžete využívat. Jízdenka je nabita na 10 hodin a odečítá vám po
půlhodinových blocích pouze čas, který lyžujete.
Sport areál Klíny vychází vstříc také milovníkům
běžeckého lyžování („klasikům“ i „bruslařům“)
tím, že pravidelně udržuje desítky kilometrů tratí.
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Telnice
Lyžařské středisko Zadní Telnice patří k větším lyžařským
areálům ve východní části Krušných hor. Jeho lyžařská historie
sahá až do období před první
světovou válkou. V současnosti areál Telnice ve zkratce
nabízí 5 060 metrů lyžařských
tratí, 1 lanovou dráhu, 6 vleků,
hlídané parkoviště pro 600 automobilů, půjčovnu lyží a snowboardů, profesionální lyžařskou
školu s výukou v českém, německém a anglickém jazyce.

Ski areál Český
Jiřetín
Ski areál Český Jiřetín je
dnes vyhledávaným horským
střediskem, nabízejícím svým
návštěvníkům po celý rok řadu
zajímavostí a služeb. Všechny
vleky jsou v provozu v sobotu,
neděli, o svátcích a zimních
prázdninách od 9.00 hod. do
16.00 hod. Občerstvení je možno formou rychlého bufetu
přímo na vlecích nebo v restau-

racích v blízkosti vleků. Par-kování je poblíž vleků na dvou
u
parkovištích o kapacitě cca 3000
míst. Celková přepravní kapa-cita vleků je 2 500 osob/hod..
V areálu je provozována rovněžž
o sobotách a nedělích veřejnáá
lyžařská škola.

Krušnohorská bílá
stopa
Krušnohorská bílá stopa jee
unikátní síť běžeckých tratí
v Krušných horách v oblasti
Lesná, Klíny, Dlouhá Louka,
Bouřňák, Fojtovice a Telnice.
Běžkařům nabízí strojově upravené stopy, které navazují i na
stopy v sousedním Sasku. Nadmořská výška tratí se pohybuje
od 750 do 950 metrů, což dává
vyznavačům bílé stopy záruku
dobrých sněhových podmínek.
Šesti střediskům, která jsou provozována občanskými sdruženími, se podařilo propojit hřebeny Krušných hor běžeckými
tratěmi o celkové délce zhruba
350 km. Mapu běžeckých stop
najdete na kbstopa.cz
(pur)

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

