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Výzva občanů: Chceme k Repre architektonickou soutěž!
MOST – Obyvatelé Mostu vyzvali městskou vládu, aby vyhlásila architektonickou soutěž na rekonstrukci kulturního domu Repre. Chtějí, aby v centru vyrostla reprezentativní a důstojná náhrada, na kterou
by byly hrdé i další generace.
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Obyvatelé vystoupili s výzvou na zastupitelstvu.
Impulzem se stal letošní první ročník Mezinárodního dne architektury, v rámci kterého během

společných diskusí mezi účastníky akce vyvstaly
obavy z chystané rekonstrukce Repre. Zejména
pak z přípravy stavby a získání projektu. „Zadání

projektu představuje klíčový moment, od kterého
se odvine i výsledná kvalita rekonstrukce, a měl by
tedy odpovídat architektonickému a společenskému
významu stavby ve městě,“ uvedla v diskusi občanů Jana Jungmannová. Mimo jiné připomněla
i kvality stávající budovy Repre.
(Pokračování na straně 2)
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Burza knih
MOST – Ještě v pátek (2. 12.) a v sobotu (3. 12.) můžete do Městské knihovny Most
zavítat na oblíbenou burzu knih. Knihovna
veřejnosti nabízí za symbolické ceny vyřazené
knihy, časopisy, hudební nosiče a hudebniny.
Otevírací doba: Po, Út, Čt, Pá 10 – 18 hod., So
9 – 12 hod., St a Ne zavřeno.

 První návrhy, jak by mělo vypadat nové Repre, už město má. Občané ale žádají architektonickou soutěž.

V Mostě další domov pro
nemocné s Alzheimerem?
Svatá Barbora
MOST - Svatá Barbora, patronka horníků,
opět předá primátorovi kouzelné světlo i mramorová hornická kladívka. Ceremoniál se
letos uskuteční dnes (v pátek 2. 12) v 17.30
hodin před městským divadlem. Zástupci
Spolku severočeských havířů tentokrát předají
prvnímu muži města i mramorová hornická
kladívka vyrobená speciálně pro tuto příležitost ze stejného materiálu, z jakého bylo postaveno i sídlo amerického prezidenta, Bílý dům.
Kladívka mají představovat symbol města.
Krojovaný hornický průvod vyrazí stejně jako
v předchozích letech v 17 hodin za svitu loučí
od Rozkvětu směrem k Centralu, kterým projde za doprovodu dechové kapely a malých
permoníků. Průvod bude pokračovat přes vánoční trhy na 1. náměstí až k městskému divadlu, kde bude stejně jako v předchozích letech
připraveno krátké představení.
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MOST – Budova bývalé infekce stále ještě není
v majetku města Mostu. To ji chce s krajem směnit za jiné budovy a pozemky a objekt v areálu
nemocnice pak využít pro sociální účely. Jednou
z možných variant je i další zařízení pro nemocné
s Alzheimerem.
Budova bývalého infekčního oddělení Nemocnice s poliklinikou v Mostě včetně pozemků je
nyní v majetku Krajské majetkové, a.s. Jejím jediným akcionářem je Ústecký kraj. Pozemky i s budovou mají hodnotu téměř pět milionů korun.
Pozemky v okolí Střední pedagogické školy Most
v ulici Zdeňka Fibicha, které chce město za infekci
směnit, jsou oproti tomu v hodnotě zhruba sedm
a půl milionu korun. Ústecký kraj by proto městu měl ještě doplatit zhruba dva miliony a šest set
tisíc korun. Směnu pozemků již schválili zastupitelé v Mostě. Neposvětili ji ale zatím ještě krajští
zastupitelé. „My jsme pro směnu de facto udělali
vše, co bylo nutné. Byla zde ještě podmínka, která
se týkala obchodní školy a vybudování tělocvičny,
kterou požadoval kraj vyjmout. To jsme už vyřešili.
Teď se ale materiál bude znovu ještě projednávat
a schvalovat. Do té doby nebudeme dělat žádné
kroky,“ připomněl osud bývalé infekce náměstek
primátora Marek Hrvol. Připustil, že město už
přibližně ví, co by v objektu chtělo, ale i co v této
budově určitě nevznikne. „Budovat tu například
nějaké byty pro mladé, to v žádném případě. Chceme zde vybudovat zařízení pro naše seniory. Typů
a možností v této sféře je dost,“ podotkl dále náměstek Hrvol.
Vyloučena není ani možnost, že by zde mohlo
vzniknout další zařízení pro chronicky duševně
nemocné, například s Alzheimerovou chorobou.
A to i přesto, že takové zařízení by mělo v příštích
dvou letech vzniknout v bloku 60 v ulici Táboritů,
s kapacitou zhruba sto lůžek. „Je to jedna z vari-

ant pro vybudování domova se zvláštním režimem,
tedy i pro lidi, kteří trpí Alzheimerovou chorobou,
ale i pro osoby s chronickým duševním onemocněním, jako je např. etylická demence či schizofrenie.
V případě, že bychom zde takové zařízení zřizovali,
kapacita by mohla být maximálně do pětadvaceti
lůžek. Nad tuto hranici by již na tyto služby kraj
nepřispěl,“ prozradil ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě Martin Strakoš a dodal:
„V úvahu přichází ale také domov pro seniory.“
K převodu budovy bývalé infekce nejdříve dojde v příštím roce. „Letos to určitě krajské zastupitelstvo už nestihne schválit. Máme už v rozpočtu
alokované nějaké prostředky na správu této nemovitosti právě proto, že počítáme s tím, že přibližně
od června bychom měli být jejím vlastníkem,“ dodal ještě náměstek Marek Hrvol.
(sol)

 Bývalá budova infekce stále není v majetku města.

Milí čtenáři
Jak bude v budoucnu vypadat Repre? Vyslyší
mostecká vláda výzvu občanů
nů a vyhlásí architektonickou soutěž
ěž na
budoucí podobu kulturního
ího
domu? Odpovědi jsou sice
ce
zatím ve hvězdách, nicméně
ně
už brzy budou hodně aktu-ální. O co žádali občané
mostecké zastupitele na
jejich veřejném zasedání
a co dalšího se ve velké
zasedací místnosti magistrátu odehrálo, zjistíte
uvnitř vydání. Veřejné
divadlo na téma „zasedání zastupitelů“ se
odehrávalo i v Litví- nově. Některá rozhodnutí
tamních politiků byla tentokrát dost k pláči a zdejší rokování o věcech veřejných připomínalo tragikomedii.
Jak to funguje, když mosteckému sociálnímu kolosu
po dvou ženách šéfuje muž? V rozhovoru s novým
ředitelem městské správy sociálních služeb Martinem
Strakošem se dozvíte, jaké chystá novinky, co podle
něj musí mít dobrý pečovatel a jak využije volné kapacity až se přestěhují klienti s Alzheimerovou chorobou. Víte, kde v Ústeckém kraji najdete resturaci
s čerstvým titulem „Restauratér roku 2016“? Koho
ocenila republiková asociace prestižním titulem a co
dobrého chystá šéfkukař restaurace na počest tohoto
mimořádného počinu, čtěte pod titulkem „Restauratéra roku máme v Ústeckém kraji“. Do našeho kraje
zavítal minulý týden prezident Zeman. Most ani Litvínov tentokrát nepoctil, ale i tak měl program nabitý.
Které místo ho nejvíc okouzlilo a co při svém pobytu
zdejšímu lidu slíbil, přinášíme v článku „Hejtman uvítal prezidenta Zemana“. Už za pár dnů se v ulicích
začnou rojit Mikulášové s anděly a čerty. Kde všude
tuto trojici můžete potkat a kam se za nimi se svými
ratolestmi vypravit pro mikulášskou nadílku, zjistíte
na poslední straně.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Zastupitelé se sešli na předposledním
jednání a opět bylo rušno
MOST – Mostečtí zastupitelé jednali na svém zasedání poslední
listopadový čtvrtek tři hodiny. Zpočátku se zdálo, že by vše mohlo
běžet jako po másle. Nakonec ale došlo na názorové střety a třenice
a jednání se ani tentokrát neobešlo bez emotivních výstupů.

 Jeden z návrhů budoucího Repre.

Výzva občanů:
Chceme k Repre...
(Pokračování ze strany 1)
„Jedná se o druhou nejkvalitnější stavbu v centru hned po
budově divadla. Architektonická
hodnota se opírá zejména o důmyslnou prostorovou kompozici,
kterou násobí přiléhající vodní
plochy, dnes už zčásti zasypané,
a která je v interiéru doplněna
řadou velice cenných výtvarných
děl. Hodnota díla spočívá také
v materiálovém řešení, v kombinaci omítky s železem s šedozelenou břidlicí. Právě materiálové
řešení fasád bývá během necitlivých rekonstrukcí staveb této éry
často opomíjeno,“ uvedla Mostečanka.
Architektonická
soutěž
představuje podle občanů nejvhodnější cestu vedoucí k výběru hodnotného a kvalitního
návrhu a umožňuje kvalifikovaný výběr mezi předloženými konkrétními návrhy řešení
stavby. „Mezi hlavní přednosti
této soutěže patří například
možnost prohlédnout si návrh
rekonstrukce před vybráním
projektanta apod.“ zmínila diskutérka a také upozornila, že
architektonická soutěž nepředstavuje žádné vysoké finanční
náklady, ale ani zdlouhavé časové zdržení. „Předpokládané
náklady na soutěž činí dvě až
dvě a půl procenta z celkových
investičních nákladů na stavbu.
Česká komora architektů navíc
poskytuje vyhlašovatelům bezplatnou odbornou spolupráci
při přípravě architektonických
soutěží. Není ani odůvodněné
obávat se nepřiměřené časové
náročnosti tohoto postupu, který trvá přibližně pět měsíců,“

dodala ještě Jana Jungmannová.

Mostu chybí
městský architekt
K iniciativě vyhlášení architektonické soutěže na rekonstrukci Repre se na zastupitelstvu přidali i další Mostečané.
„Máte mimořádnou šanci, která
se možná už nikdy nebude opakovat - udělat město Most lepším
minimálně v centru. Hovořil
jsem s architekty a odborníky na
veřejný prostor a design a všichni
se divili, že město na tak velmi
finančně nákladnou rekonstrukci a důležitou stavbu nevyhlásilo soutěž. Měli byste to zvážit
a nám Mostečanům udělat konečně krásný a funkční kulturní
dům i s myšlenkou přesunout do
něj městskou knihovnu,“ obrátil
se na městské poslance Martin
Vokurka a vybídl také zvážit
možnost, aby v případném realizačním týmu, který by koordinoval přípravu, byli i zkušení
zástupci knihovny. „Jsou to lidé,
kteří vědí, jak knihovna funguje
a jak by měla fungovat. Znají určité trendy a myslím si, že
by byli ku prospěchu věci,“ řekl
a upozornil také na potřebu mít
ve městě městského architekta.
„Zvažte, zda by v nejbližší budoucnosti nestálo za to zřídit statut městského architekta a nejen
mít pozici architekta externího.
Město Most je v jisté zlomové
době, kdy bude řešit důležité projekty, ať jde již o budoucí záměry
kolem jezera či ve vyloučených
lokalitách a podobně…“ dodal
na závěr.
(sol)

Fotbalu prominuli neprominuli
Ostrá diskuze vypukla při
schvalování prominutí jedenapůlmilionového odvodu
z platebního výměru Fotbalové akademii Josefa Masopusta.
Částka byla akademii vyměřena
za pozdní odevzdání vyúčtování dotace, a to o sedm dnů.
Následná kontrola dotace byla
v pořádku. Zastupitelé nakonec
i přes protinávrhy a námitky
opozice, která našla ve věci více
otazníků, tento platební výměr
těsným hlasováním FAJMu prominuli. Prominutí ostatních tří
platebních výměrů, jejichž hodnota v současné době činí zhruba 290 tisíc Kč a byly fotbalové
akademii vyměřeny za neoprávněné použití peněžních prostředků, zastupitelé neschválili.

Společnost Nautic CLUB Litvínov na Matyldě funguje již od
roku 1996. Jedná se o centrum
vodních sportů s širokou mládežnickou základnou a provozovatele celorepublikových závodů.
Nautic CLUB využívá pozemky
pronajaté nájemní smlouvou
a žádost, že se chtějí rozšířit,

podali v roce 2015 a opakovaně
i v roce 2016. Město ale vyhlásilo na pronájem plochy nabídkové řízení. Přihlásily se další
dvě společnosti, přičemž jedna
z nich prý nabídla městu výrazně
vyšší částku za pronájem. „Dosavadní společnost ale nebyla ohledně změny nabídky o pronájmu

Dům pro motoristy
nevznikne
Politici neschválili prodej pozemku společnosti Terri, s.r.o.
v zóně na Lajsníku za účelem
výstavby Domu služeb pro motoristy. S protinávrhem schválit
prodej pozemku společnosti vystoupil Adolf Sigmund s tím, že
prodej doporučily i komise rady
města. Jeho protinávrh ale většinou hlasů neprošel.

Hlasováním bez připomínek prošly tentokrát termíny
zasedání zastupitelstev města
v prvním pololetí roku 2017.
Zastupitelé se ke svému rokování sejdou opět jen jednou za dva
měsíce, a to v termínech 23. 2.,
20. 4. a 22. 6.

Zóna Joseph
Zelenou dostal odkup dešťové kanalizace, odvedení dešťových vod a dešťové nádrže včetně pozemku v Havrani za cenu
jednoho tisíce korun. Jedná se
ze strany města o zpětný odkup od společnosti Severočeská
vodárenská. Zastupitelé dále
vzali na vědomí také informaci
o vrácení dotace na odclonění
průmyslové zóny Joseph, a to
ve výši zhruba pět a půl milio-

Poradně přidali
Mostečtí politici schválili dodatek uzavřený mezi městem
Most a Diakonií CCE – Střediskem sociální pomoci. Předmětem je žádost ředitele organizace o přesun sta tisíc korun
z dotačních prostředků města
na službu občanské poradny. Jak
vyplynulo z jednání zastupitelů,
občanská poradna má v Mostě
své uplatnění, avšak z krajských
dotací, potažmo ze státního rozpočtu, obdržela Diakonie méně
peněz, než se původně předpokládalo.

Prodej bývalé 13.
ZŠ
Zastupitelé schválili prodej
objektu a přilehlých pozemků
bývalé 13. ZŠ v ulici Eduarda
Basse. Nemovitost získala Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, a to od města za osm a půl
milionu korun. V objektu bude
i nadále působit tato škola. Ta
má v plánu objekt zrekonstru-

Nautic CLUB na Matyldě zřejmě
končí: Co bude s vodními sporty?
MOST – Nautic CLUBu Litvínov končí na Matyldě pronájem vodní
plochy. Provozovatel přišel na zastupitelstvo diskutovat, ale vzhledem k tomu, že nemá trvalé bydliště v Mostě, vystoupit v diskusi
nemohl. O problém kolem pronájmu se tak zajímal v diskusi zastupitelů Luboš Pitín.

ovat a vybudovat v něm reprezentativní vzdělávací centrum,
které by poskytovalo vzdělávací
služby dětem a studentům od
3 let do vykonání maturitních
zkoušek.

Zastupitelé se
sejdou třikrát

informována. Nový nájemce nenabídl z činnosti více, než současný nájemce, a navíc je bez místní zkušenosti. K Nautic CLUBu
a jeho činnosti nebyla ze strany
města vznesena žádná připomínka ani žádná stížnost. Na vlastní
náklady tu vybudovali řadu věcí,
hlídají provoz na vodě a další…
Kde došlo k chybě ze strany Nauticu? Nebo tu jsou jiné zájmy a chce
to provozovat někdo jiný, který je
někomu blízký…?“ ptal se zastupitel Pitín. Na jeho příspěvek ale
zareagoval primátor s tím, že záměr o pronájmu byl řádně vyvěšen na úřední desce. „Klub věděl,
jaká je stávající cena pronájmu.
Mohl na to reagovat. My jsme
nikterak nepochybili. Naopak, za
celou dobu jejich působení se nelegalizovala spousta věcí, které tam
jsou tolerovány. Postupovali jsme
zcela legitimně. Majitel klubu dostal výstrahu, a pokud je tu záměr
někoho jiného, který nabídl výrazně lepší podmínky, tak se stavíme k riziku, že by někdo mohl
namítnout, že jsme nepostupovali
jako řádný hospodář,“ vysvětlil
Jan Paparega.
(sol)

 Zastupitelé i tentokrát rokovali dlouho, přes tři hodiny.

nu korun. Podpořili dále prodej
pozemků v zóně společnosti
Yankee Candle s.r.o. a to o celkové výměře 400 metrů čtverečných k tomu, aby si zde mohl
investor vybudovat příjezdové
cesty a vstupy do vznikající továrny.

Hospic má na
provoz
Žádost o návratnou finanční
výpomoc na přelom roku 2016
a počátek roku 2017 ze strany
obecně prospěšné společnosti
Hospic v Mostě ve výši čtyři sta
tisíc korun zastupitelé odsouhlasili. Peníze zařízení využije
na úhrady provozních nákladů. Hospic se přitom zavázal
finanční prostředky vrátit ve
dvou splátkách a nejpozději do
konce září 2017.
(sol)

zpravodajství
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Výbuch plynu
v dopravním podniku!

 7. ZŠ se stala spádovou školou pro obec Malé Březno.

Zastupitele rozhádaly školské obvody
MOST – Vášnivá diskuse se strhla mezi zastupiteli při schvalování
společných školských obvodů spádových škol mezi městem Most
a obcemi.
Opoziční zastupitelé kritizovali město za to, že při vytváření
společných školských obvodů
vybralo ty nejvytíženější základní školy ve městě, zejména
pak 7. ZŠ v ulici J. Arbesa, která
by měla být spádovou školou
pro obec Malé Březno. „Je to
nefrekventovanější škola v Mostě
a potýká se s tím, že je tam více
zájemců, než může škola přijmout. Přimlouvám se, aby děti
z Malého Března byly přirazeny
do jiné školy. Ve městě jich je
volnějších dost,“ namítala zastupitelka Hana Jeníčková a vznesla protinávrh pro neschválení

smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy mezi městem Most a obcí
Malé Březno pro tuto školu.
Stejně tak se podivoval nad
výběrem spádových škol i zastupitel Luboš Pitín. „Zjišťovali
jste, jaká je volná kapacita u jednotlivých škol? Máme představu,
kolik dětí sem přijde z okolních
obcí?“ dotazoval se zastupitel
s tím, že město má dostatečnou kapacitu na jiných školách,
a přesto zavazuje nejvytíženější
školu ve městě. „Město by mělo
děti z okolních obcí směřovat
tam, kde má nejvíce volnou ka-

pacitu. 7. ZŠ je velmi žádaná,
a pokud tam přijdou tyto děti
z jiných obcí, tak je škola bude
muset přijmout,“ upozornil. Vedení města ale ujistilo, že přeplnění mosteckých škol kvůli
žákům z okolních obcí nehrozí.
„Děti z obcí do těchto škol už
docházejí. Jde jen o to, že obce
musejí mít podle zákona nově
uzavřeny tyto smlouvy. Nedojde
tedy k tomu, že by se tam najednou tyto děti objevily. Konzultovali jsme to navíc i s řediteli
jednotlivých spádových škol a ti
potvrdili, že s tím nemají žádný
problém,“ namítala náměstkyně
primátora pro oblast školství
Markéta Stará a na vysvětlenou ještě podotkla: „V úvahu se
přitom brala i dopravní obsluž-

 KDYŽ SE PTAJÍ ZASTUPITELÉ

Měřič hluku –
zbytečný luxus
O pořízení stanice na měření hluku ze strany města se
zajímala zastupitelka Berenika
Peštová. „Diskutovali jste nákup
přístroje s Krajskou hygienickou
stanicí, která uznává pouze svá
měření? V momentě, kdy tady
budete provádět měření vy, tak
to nemusí být relevantní. Nejsou
to náhodou zbytečně vyhozené
peníze a nesuplujete práci někoho jiného?“ ptala se zastupitelka
za ANO. Na její dotaz reagoval
vzápětí primátor Jan Paparega s tím, že město na nákup
přístroje vyhlásilo už veřejnou
zakázku. „Měli jsme předběžnou cenu, nicméně cena v rámci
otevřeného řízení se vyšplhala
vysoko. V současné době jsme
zakázku proto zrušili a provádíme revizi technických požadavků,“ upřesnil primátor s tím, že
město bude vyhlašovat veřejnou
zakázku znovu v příštím roce.
„Konzultovali jsme vše i s Krajskou hygienickou stanicí i se
Zdravotním ústavem a dohodli
jsme jakousi formu spolupráce.
Druhotně bychom tuto stanici
a výsledky mohli využít v rámci
případného civilního řízení,“ dodal ještě primátor.

Na zimu o milion víc
Plán zimní údržby komunikací na rok 2016 – 2017 zaujal
zastupitele Jana Schillera. Zejména pak schválení dodatku na
navýšení finančních prostředků
na zimní údržbu pro technické

služby o jeden milion korun.
„Nezbyly peníze z loňského zimního období, když nebyla skoro
žádná zima?“ zajímalo ho. Vedení města mu ale vysvětlilo,
že veškeré finanční prostředky
vyčleněné na zimní údržbu, a to
ve výši šesti milionů korun, byly
ze zimy do jara letošního roku
vyčerpané. „Abychom si vytvořili část rezervních prostředků,
tak jsme peníze vyčlenili odjinud,
a to pokud by byla potřeba teď
v měsících listopadu a prosinci.
Bude záležet na klimatických
podmínkách,“ dodal primátor.

Sprchují se
fotbalisté?
Na zázemí pro děti ve fotbalové akademii Josefa Masopusta se
ptala Hana Aulická. „Na žádost
rodičů dětí, které tu hrají a trénují, se ptám, jestli se na FAJMu
stále hraje a trénuje ve sportovním areálu?“ ptala se. „Mám informaci, že tu děti nemají k dispozici žádné zázemí, co se týče
sprch, šaten… a na tréninky musí
chodit již převlečené a nemají jinou možnost. Jak se k tomu postavíte?“ pokračovala s dotazy
zastupitelka Aulická. Zastupitel
a zároveň také předseda fotbalového klubu Josef Tancoš ujišťoval, že se tato tvrzení nezakládají
na pravdě. „Jsou tu pro ně čtyři
šatny a také pět sprch. Vše je vybaveno tak, jak má. Mají pro sebe
celé patro,“ řekl. Zastupitelka mu
ale oponovala, že s rodiči mluvila čerstvě a ti tvrdí opak. Josefa
Tancoše podpořil také primátor.

„Mohu to potvrdit i já, že zázemí
tam je,“ uvedl Jan Paparega. Podle předsedy klubu prý někteří
rodiče ale při dovážení dětí na
tréninky a jejich odvozu z tréninků pospíchají, a tak prý vozí
děti už převlečené do sportovního. „My jako celek se chodíme
sprchovat tak, jak to má být,“
ujistil ještě Josef Tancoš.

nost. Například děti z Havraně
nejlépe pojme 10. ZŠ, která jim
dopravně velmi dobře navazuje…“ Protinávrh o neschválení
spádové 7. ZŠ v ulici J. Arbesa
pro děti z Malého Března hlasováním ale neprošel. Zastupitelé
nakonec schválili ještě další dvě
spádové školy. Stala se jí také 1.
ZŠ v ulici Svážná, a to pro děti
z obcí Korozluky, Skršín, Patokryje a Lužice. A rovněž 10. ZŠ
v ulici Zdeňka Štěpánka se stala
spádovou pro obce Havraň, Lišnice, Volevčice a Polerady. (sol)

MOST – K výbuchu plynu došlo
v minulých dnech v areálu Dopravního podniku měst Mostu
a Litvínova. K havárii došlo kvůli úniku propan-butanu z plnící
stanice LPG.
Pracovník plnící stanice propan-butanu v areálu dopravního podniku napojil špatně spojku hadice při plnění autobusu
MAN A 21. „V krátké době došlo
k velkému úniku propan-butanu
pod vozidlo. Uniklý plyn vytvořil
ve směsi se vzduchem výbušnou
směs a horké součásti motoru
dokonaly dílo zkázy. Došlo k výbuchu, při němž byl pracovník
plnicí stanice těžce popálen. Ležel vedle vozidla a v prostoru
plnící stanice se tak začal šířit
nebezpečný požár,“ popisuje Jiří
Holý z oddělení strategie a komunikace dopravního podniku
dramatickou situaci˝, která ale
naštěstí nebyla skutečná. Jednalo se totiž o taktické cvičení
Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje, územní odbor
Most.
Cvičení pokračovalo nahlášením požáru Hasičskému
záchrannému sboru České
republiky v Mostě. „Byli jsme
požádáni, zda bychom takové
cvičení v našem areálu umožnili.
Protože k podobnému problému
může dojít kdykoliv, rádi jsme

STROM SPLNENÝCH
PRÁNi
à ´
à
OD 23. 11. DO 7. 12. 2016 vystoupení
SlavnostnÍ
předávání dárků
se bude konat
10. 12. od 14 hod.

městského
divadla most
MÓDNÍ
PŘEHLÍDKA

moderuje
petr říbal

VYSTOUPENÍ
DĚTÍ Z DĚTSKÝCH
DOMOVŮ

Nemáme sociální
byty
Projekty sociálního bydlení
a sociální práce zajímaly zastupitelku Hanu Aulickou. „Pro
nás je velký úspěch, že jsme
jediné město z celé ČR, které
bylo vybráno do obou pilotních
projektů. Projekt Sociální práce
je dvouletý. Smyslem je nabrat
sociální pracovníky, kteří by se
měli pohybovat v terénu a měli
by umět reagovat na všechny
problémy, které se vyskytují ve
městě a jsou nepříznivé. Domluvili jsme spolupráci i s ředitelem městské policie. Celkem se
bude jednat o čtyři pracovníky,“
informovala o projektu Sociální práce vedoucí sociálního
odboru Naděžda Krupczová.
K projektu Sociálního bydlení
dále uvedla, že jde o projekt na
tři roky. „Měli bychom vytvořit
svoji koncepci, která by reagovala na tu celostátní. Město nemá
sociální byty kromě Chanova.
Budeme proto muset zapojit asi
deset sociálních bytů a pracovat
s rodinami, které v těchto bytech
budou žít,“ doplnila na vysvětlenou vedoucí odboru.
(sol)

pomohli,“ uvedl ředitel Dopravního podniku měst Mostu
a Litvínova Daniel Dunovský
a ještě podotkl: „Spolupráce
s mosteckým odborem Hasičského záchranného sboru je na velmi dobré úrovni.“
Po příjezdu dvou vozidel Hasičského záchranného sboru
jednotka cvičila zásah, záchranu popáleného muže, chlazení
nádrže a stojanu s propan-butanem tříštěným vodním proudem, monitoring místa pomocí
termokamery, likvidaci požáru autobusu, ochlazování jeho
střechy pomocí útočného proudu na těžkou pěnu, ochlazování
nádrží tankovacího stanoviště
a další nutné úkony. Ačkoliv se
cvičení obešlo bez skutečného
ohně, všechny úkoly byly splněny.
(sol)

NADĚLTE RADOST DĚTEM A OPUŠTĚNÝm ZVÍŘÁTKŮM
Stromy přání naleztene u infostánku OC
NADAČNÍ FOND
VERONIKY KAŠÁKOVÉ
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Nový ředitel „seniorů“:
Mám v plánu více míst pro klienty
a více peněz pro své zaměstnance
Novým ředitelem Městské správy sociálních služeb v Mostě se
stal od 1. listopadu Martin Strakoš z Mostu. Ve veřejné správě,
státní správě i samosprávě působil čtyřiadvacet let, z toho téměř
deset let v oblasti sociálního zabezpečení. Jaké má novopečený
šéf sociálního kolosu, který pod sebou sdružuje třináct zařízení,
plány a cíle, co by chtěl změnit k lepšímu a proč se o místo šéfa
městské správy sociálních služeb ucházel, prozradil v následujícím rozhovoru…

 Na 7. ZŠ v Mostě se konaly Vánoční dílničky, které byly letos spojené s výstavou fotograﬁí Jana Hodače.

Hory, doly a vánoční
dílny na 7. ZŠ
MOST – První adventní víkend byl na 7. ZŠ v Mostě ve znamení vánočních dílen. Tentokrát byla akce spojena i s vernisáží fotografií
Jana Hodače, který ztvárňuje zdejší krajinu, zejména pak okolí povrchových lomů a šachet.
Výstava fotografií s názvem
Hory, doly potrvá na škole čtrnáct dnů. „Letos jsme uspořádali dvě akce v jedné. Vánoční
dílny jsme spojili s vernisáží fotografií Jana Hodače, což je náš
bývalý žák. Musím říci, že fotky
jsou úžasné. Zájem byl tentokrát opravdu veliký. Školu přišlo
navštívit kolem pěti set rodičů
a dětí,“ uvedla ředitelka 7. ZŠ
školy v ulici J. Arbesa Libuše
Hrdinová. Desítky fotografií
velkého formátu, které mohla
zhlédnout v minulosti i veřejnost například v litvínovské
Schole Humanitas, jsou rozmís-

těny ve vestibulu školy. V rámci
ukončení výstavy se navíc chystá beseda s žáky školy. „Jan Hodač bude s žáky devátých tříd debatovat na téma krajiny a dolů,
školáci se budou moci například
dozvědět, proč se autor zrovna
pustil do tohoto tématu, co ho na
Mostecku láká, co se mu líbí a co
nejraději ztvárňuje,“ prozradila
Libuše Hrdinová.
Vánoční dílničky pak byly
příležitostí pro vzájemnou komunikaci a setkání mezi žáky,
rodiči a kantory. „Vánoční dílničky jsou už tradicí, konají se tu
už na deset let. Je to vždy o prv-

ní adventní víkend, po celý den.
Chci, aby vše probíhalo v klidu,
kdy mají všichni čas a nespěchají
z práce a aby tím pádem tu byl
i prostor pro vzájemnou komunikaci. Ve škole byli i všichni učitelé
a vychovatelé, kteří se dětem i jejich rodičům věnovali,“ říká dále
ředitelka školy. Děti si v dílničkách mohly společně s rodiči
vyrábět například vánoční ozdoby a přání, ale také adventní
věnce, nebo si dokonce ve zdejší
školní kuchyňce napekly cukroví. „Jsem ráda i za spolupráci
s technickými službami, které
nám na tuto akci zajistily dostatek zeleného materiálu. Adventní
věnce si mohl vyrobit každý, kdo
měl zájem,“ doplnila Libuše Hrdinová.
(sol)

Proč jste se rozhodl přihlásit se do výběrového řízení na
místo ředitele Městské správy
sociálních služeb v Mostě?
Město Most je mým rodištěm
a s tím souvisí moje přirozená
láska k tomuto místu. Mám zde
své kořeny a to mě vyzývá k velké chuti přispět svými schopnostmi, dovednostmi a zkušenostmi k místnímu rozvoji
a rozkvětu.
Možnost řízení městské správy sociálních služeb považuji za profesní
i osobní

vou chorobou. Tato čísla se ale
mohou rychle měnit. U některých lidí se příznaky začaly teprve projevovat, jiní už tuto diagnózu mají. Uvolněné kapacity, které
by vznikly jejich přestěhováním,
bychom využili tak, že bychom
tu udělali klasický domov pro seniory. V této oblasti máme pořád
žádosti o umístění. Týdně jich vyřizujeme
kolem deseti.
Kolik by bylo
zapotřebí tady
na
Mostecku
volných
kapacit pro pobytové
služby seniorů, aby
byla
uspokojena
poptávka?
V
současné
době máme dle
registrace čtyři sta šest

i vzhledem k optimalizaci platů zaměstnanců a potřebným
investicím, kdyby se tento rozpočet podařilo navýšit ještě
o dalších pět, deset milionů
korun. S tím souvisejí i další mé
plány. Získáváme prostředky
na registrované sociální služby
od kraje, což ročně činí kolem
třinácti milionů korun. Musím
vyzdvihnout a pochválit město Most, které jako zřizovatel
ročně přispívá částkou kolem
pětatřiceti milionů korun, což
je v porovnání s jinými městy
na špičkové úrovni. Mou snahou ale bude zajistit pro MSSS
ještě více finančních prostředků. Možností je spoustu, je ale
důležité k nim najít cestu. Jsou
to například sponzorské dary.
Například v těchto dnech jsme
dostali dvě stě tisíc korun od
Vršanské uhelné, a pořídili jsme
za to speciální velkokapacitní
vanu pro seniory. Dalších padesát tisíc jsme v těchto dnech
získali pro uživatele sociálních
služeb i od Unipetrolu. Zdrojem financování jsou také dotace, kdy se budeme soustředit
i na projektovou přípravu.
Je stávající počet zaměstnanců MSSS uspokojivý, nebo

 Nový ředitel MSSS v Mostě má spoustu elánu a nových plánů.
výzvu, ke které budu přistupovat s největší odpovědností
a pokorou.
Prozradíte, co v rámci řízení MSSS v Mostě hodláte
změnit a jaké projekty připravujete?
V rámci střednědobého plánu mám před sebou několik
hlavních priorit. Jednak zvýšit
kapacitu našich pobytových
služeb, což se týká v prvé řadě
pobytové služby „domov se
zvláštním režimem“ pro cílovou
skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, v dlouhodobém horizontu s ohledem
na stárnutí populace, kdy se
zvyšuje podíl seniorů, je to zařízení „domov pro seniory“.
Jak byste navýšení kapacit
chtěl realizovat, respektive
v jakých objektech?
V úvahu připadá například
budova bývalého infekčního
oddělení v areálu mostecké nemocnice, která má plochu přibližně 4 900 m2. V příštím roce
by se měl tento objekt v rámci
směny s krajem stát majetkem
města Mostu. Je naprosto ideální pro zařízení typu domova se
zvláštním režimem, event. domova pro seniory. Toto vše jsou
registrované pobytové služby,
na které dostáváme peníze od
Ústeckého kraje, potažmo tedy
od státu.
Kolik v současné době máte
lidí nemocných Alzheimerovou chorobou a jak byste využil volné kapacity, které by
vznikly přestěhováním těchto
klientů ať už do Domova Alzheimer v bloku 60, nebo do
budovy bývalé infekce?
V současné době máme u nás
třicet jedna osob s Alzheimero-

míst v domovech pro seniory.
Kapacity jsou naplněné, ale
i tady se situace mění. Někteří senioři zemřou, jiní se mohou odstěhovat nebo přejdou
jinam. Starých lidí bude ale
neustále přibývat. Tento trend
tady je a bude. Myslím, že tisícovka míst, která mohou
zahrnovat ale i nové a vznikající soukromé subjekty, by byla
optimální, neboť dle prognózy
se podíl osob starších 65 let od
MSSS sdružuje 13 zařízení. Hlavním předmětem činnosti organizace je
poskytování
základního
i odborného sociálního poradenství, vybraných registrovaných sociálních služeb
formou služeb pobytových,
ambulantních a terénních
v příslušných zařízeních sociálních služeb, provozování
zdravotnických
zařízení,
zajištění provozu penzionů
pro seniory a zařízení Péče
o děti do tří let věku v denním režimu. Mimo režim
sociálních služeb zajišťuje
MSSS v Mostě v rámci hlavní činnosti provoz tří penzionů pro seniory a střediska
denní péče o děti do tří let
věku.
roku 2015 do roku 2050 téměř
zdvojnásobí.
S jakým rozpočtem MSSS
pracuje a jsou tyto prostředky
pro realizaci vašich plánů dostačující?
MSSS měla v rozpočtu pro
rok 2016 sto čtrnáct milionů
korun. Pro rok 2017 počítá
rozpočet se sto dvaceti miliony
korun. Ideální stav by nastal

byste potřebovali nějaké posily?
V současné době máme 267
zaměstnanců. V příštím roce
bych byl rád, kdyby se podařilo toto číslo navýšit zejména o pracovníky v sociálních
službách (pečovatelky), kteří
vykonávají přímou obslužnou
péči. Je to práce velmi náročná
a nemůže ji dělat každý, musí
mít pro tuto práci cit, empatii,
ale i srdce. Mezi mé další hlavní priority patří také zlepšení
pracovního prostředí a podmínek pro zaměstnance, což je
spojené s nárůstem mezd, které
jsou v sociálních službách velice
podhodnocené. Se zlepšením
pracovních podmínek souvisí
ale nejen výše mezd, ale také
pracovní doba, mezilidské vztahy a celková atmosféra ve smyslu „spokojený zaměstnanec
= spokojený uživatel sociální
služby“. Chtěl bych, aby naši zaměstnanci chodili do práce rádi
a byli tu spokojení.
Jste obecně s úrovní sociálních služeb na Mostecku, které
zastřešuje MSSS, spokojen?
Jsem přesvědčen, že v Mostě
jsou tyto služby na velmi vysoké úrovni. Jsou dnes srovnatelné
s domácím prostředím. Navíc se
tu děje pro tyto lidi spousta společenských, kulturních a sportovních aktivit. To snad v takovém měřítku v žádných okolních
větších městech nemají. Je to
i díky aktivitám města, ale i dalších pro tuto činnost zapálených
osob, což velmi oceňuji a jsem
za to velmi rád. Ještě připomenu jeden citát, který hovoří za
vše: „Stupeň úcty ke stáří udává
stupeň ušlechtilosti a pravé ceny
u všech národů a kultur.“
Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
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Historie
vybydlené hrůzy
se opakuje

 Ministryně Karla Šlechtová zahájila demolici paneláku č. 1 a zdůraznila, že město může žádat o dotace i v příštím roce.

V Chanově se demoluje
MOST – Po třech letech se historie v Chanově znovu opakuje. Zmizel
další, v pořadí už třetí panelák. Demolici domu s číslem 1 odstartovala v uplynulém týdnu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která sama usedla do bagru a speciálními kleštěmi se „zakousla“
do panelového skeletu.
V současné době je už panelový dům srovnán se zemí.
Jeho demolice trvala zhruba čtyři dny. Na řadu by měl
přijít i druhý ze dvou děravých a totálně zdevastovaných
domů, a to blok č. 7. „Záměr je
zbourat oba objekty ještě v letošním roce, ale bude záležet na
klimatických podmínkách. Oba
domy jsou nebezpečné svému
okolí a nemají tu už co dělat,“
uvedl při zahájení demoličních
prací mostecký primátor Jan
Paparega s tím, že náhradní
byty ale za paneláky město budovat prý v žádném případě
nebude. Nepočítá se ale ani
s demolicí dalších domů na
kontroverzním sídlišti, byť
stav některých dalších je už
také na pováženou. Demolice
obou paneláků by měla vyjít

zhruba na tři miliony korun.
Město na tento projekt získalo dotační prostředky. „Dotace činí osmdesát procent, a to
maximálně do výše pěti milionů korun, takže město ušetří,“
potvrdil primátor. Ministryně
pro místní rozvoj záměr města pochvalovala a ujistila, že
Most může o dotace na demolici objektů žádat i v příštím
roce. „Na místě zdemolovaných
domů vznikne trávník, což kvituji. Podmínkou dotace totiž
je, že tento pozemek, který je
ve vlastnictví města, se nesmí
minimálně po dobu deseti let
prodat. Nechci, aby se stalo to,
že obec pozemek prodá, pak se
tady zase postaví dům, v němž
budou žít osoby, které ho znovu
zdevastují, a po pár letech by se
tu mělo znova demolovat. I pro-

to jsme dali dotační podmínky
velmi přísné, ale zato efektivní,“
je přesvědčena Karla Šlechtová.
Ministryně také připomněla, že
se jednalo o historicky první
vyhlášení projektů na demolice
zchátralých objektů v majetku
měst. „Počítám, že v příštím
roce se počet žadatelů navýší,
protože jsme rozšířili i okruh žadatelů. Mohou nově žádat i obce
s rozšířenou působností, aniž by
objekty byly součástí sociálně
vyloučené lokality. Podobných
domů je v ČR enormní množství,“ řekla ministryně Šlechtová. Poptávka na demolice je
podle ministryně v rozmezí od
tří do pěti miliard. Stát na takové množství ale prý tolik peněz
nemá. „Na příští rok je na tyto
programy uvolněna částka 130
milionů korun,“ prozradila ještě
Karla Šlechtová a dodala: „Město Most má zájem o dotace i na
příští rok. My se tomu bránit nebudeme, žádat může každý, kdo
splňuje podmínky bez ohledu na
to, zda již dotaci v předchozím

roce dostal, nebo nedostal. Tedy
i město Most má šanci získat
další dotaci na další budovy,
kterých je tady dost.“

K zemi půjde i dům
v lokalitě Stovek
Město Most zvažuje v budoucnu i demolici dalších
domů. Mělo by se jednat o demolici zchátralých objektů v lokalitě Stovek. „Ve Stovkách máme
v plánu rovněž demolici dalšího
objektu. Jsou zde čtyři zchátralé
domy. Jeden je v majetku Mostecké bytové, kde se ale plánuje
nový záměr, Domov Alzheimer.
K zemi půjde pravděpodobně
jeden ze zchátralých objektů ve
2B,“ připustil primátor Paparega. V této lokalitě dělá vrásky na
čele městu i dům bývalé Besedy.
„I tento objekt je ve velmi tristním stavu a začíná hrozit okolí.
Dáme podnět stavebnímu úřadu,
aby vlastníka domu obeslal,“ dodal první muž města.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Objevujte
Krušné hory

Pozor na čerty
Rozhodli se, že si ten
rok čerta a Mikuláše pořádně užijí. Už několik let
se s přáteli převlékali kluci
za čerty, dívky za anděly
a chodili roznášet balíčky dětem do rodin, které
si je objednaly. Letos jim
ale dívky chyběly. Po maturitě se rozešli
každý na jinou
školu, ve městě
zůstali jen dva.
Tomáš s Patrikem se kamarádili už od
školky a většinu zážitků měli
společných. Ze
základní školy
i z gymnázia.
Vyhlášená dvojka kluků, co nezkazí žádnou srandu. Často šli do
krajností a stejně často za
své klukoviny pykali. Ne
všichni měli pochopení
pro jejich žerty, které podle dospělých přesahovaly všechny meze. Dokud
s nimi chodily dívky, byli
jen obyčejní tak trochu
divocí čerti. Holky se
s nimi rozešly hned po
prázdninách. Patrik bral
rozchod sportovně, vlastně ho i uvítal. Tomáš měl
ale Lenku rád. Dotklo
se ho, že už o něj nestojí.
Letos si bez děvčat chtěli udělat převleky podle
svých představ. Nudné
čertovské masky nebyly
pro ně. Ten rok si dali na
maskách záležet. Koupili
si hororové čertovské hlavy, které by vyděsily i otrlé
chlapy. Oblékli se do černých a rudých chlupatých
kostýmů. Do rukou vzali
velké kravské zvonce, nebezpečně vypadající vidle,
čadící louče. Když se přestrojili a spustili svůj čertovský rej, museli s potěšením uznat, že tentokrát
by vyděsili i sami sebe.
Se setměním se vydali do
města. Letos neměli žádné objednávky. Chtěli jen
chodit po městě a děsit
lidi. A dařilo se jim. Nad
jejich zjevem se zaráželi
i dospělí. Děti se se strachem schovávaly za své
rodiče. Ženy měly v očích
úlek a paniku, muži svůj
úlek skrývali za pochvalné úsměvy nebo nadávky.
Ten večer si opravdu užívali. Patrik už měl po hodinách strašení lidí všeho
dost. Zašli do baru a svůj
úspěch oslavili. Odcházeli
z baru už řádně posilnění
alkoholem i pochvalami
ostatních hostů, kteří jejich masky považovali za
opravdu hororové. Tomáše venku napadlo, že je
škoda masky jen tak odložit. Ještě si s nimi mohli užít. Mohl se například
pomstít Lence za to, jak ho
odkopla. Bydlela s rodiči
v domku s velkou zahradou. Ideální místo na horor v praxi. Už viděl, jak
se jeho bývalka strachy
počůrá, až se jí za oknem
zjeví příšera z pekel. Když
přijdou zahradou, vynoří se ze tmy. Patrikovi se
jeho nápad moc nezdál.
Už se mu nechtělo. Tomáš
si ale stál za svým. Vzal si
do hlavy, že se ten večer
bude Lenka bát až k smrti.
Patrik ho nechal jít, sbalil
si masku a vydal se domů.

5
SOUDNIČKA
Tomáš zamířil k domku,
kde Lenka bydlela. Znal
cestu zadem přes zahradu.
Nejednou tak za Lenkou
chodil. Přelezl plot a vydal
se tmavou ponurou zimní
zahradou k osvětleným
oknům. Skrytý tmou pozoroval, co se za
okny děje. Lenčiny rodiče nebylo vidět. Ona
seděla v obývacím
pokoji
u stolu a četla.
Její mladší bratr
byl ve svém pokoji a hrál hry
na počítači. Ideální. Připlížil se
k francouzským
oknům, které vedly do zahrady. Zaškrábal na sklo.
Lenka zvedla hlavu. Viděl
šok v jejích očích, když
uviděla strašnou postavu
za oknem. Rozšklebená
zlá tvář nestvůry, chlupaté
tělo, příšera, která se čertu
nepodobala. Zaječela a vyskočila od stolu, až se židle
převrhla. Slyšel přes sklo,
jak křičí. V duchu se usmíval. Bylo to přesně tak, jak
si představoval. Lenka vystrašeně couvala, vytřeštěné oči nespustila z pekelníka. Tomáš se ohromně
bavil. Do pokoje vběhl
Lenčin mladší bratr. Lenka dítě popadla a strkala
ho ke dveřím. Křičela, ať
uteče, ať se schová. Bylo to
ještě lepší, než si představoval. Začal bušit do okna,
předstíral, že ho chce rozbít a dostat se dovnitř.
Lenka uvnitř šílela. Couvl
do tmy a oběhl dům. Oknem z druhé strany viděl,
jak se Lenka snaží v panice najít telefon. Slyšel, jak
nahlas vzlyká. Nečekal, že
její strach bude tak velký.
Vyžíval se v tom. Stále neměl dost. Bouchl do okna
a vystrčil rozšklebenou
masku na světlo. Lenka
znovu zaječela a pustila telefon, který mezitím našla.
Všiml si, že se do pokoje
vrátil Lenčin bratr. Nevěnoval ale dítěti pozornost.
To byla chyba. Desetiletý
Marek slyšel svou sestru
křičet. Přiběhl do pokoje
a uviděl za okny příšeru.
Neutekl ale, jak na něj
jeho sestra volala. Rodiče
nebyli doma. On byl chlap.
Musel se o sestru postarat.
Běžel do ložnice k rodičům. Věděl, že táta v nočním stolku schovává pistoli. Měl zákaz na ni sahat.
V létě ale byli s tátou v lese
a táta mu ukazoval, jak se
se zbraní zachází. Uměl ji
použít. Vzal pistoli a nabil.
Táta by se na něj nezlobil.
Musí chránit Lenku, když
tu táta není. Běžel zpět do
pokoje. Slyšel, jak Lenka
znovu zaječela. Bouchání
do okna. Postavil se před
okno a zamířil. Příšera si
ho nevšímala. Vystřelil
a pak ještě jednou. Sklo
se roztříštilo. Postava netvora se zhroutila do sněhu. Opatrně s namířenou
pistolí otevřel dveře, aby
se přesvědčil, že netvora
dostal. Hromada černých
chlupů ležela pod oknem.
Ve sněhu kolem se šířila
rudá kaluž. Teprve teď se
Marek rozplakal. Zvládnul
to, sestru ochránil. (pur)
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 Koalice tentokrát rozpálila opoziční zastupitele doběla. Zkrátila jim totiž jejich kompetence.
LITVÍNOV – Na posledním jednání zastupitelů v Litvínově zněla ostrá slova. Opoziční zastupitelé označili usnesení zvyšující pravomoc
rady města rozhodovat o veřejných zakázkách až do patnácti miliónů korun za nejskandálnější usnesení posledních deseti let.
Dvanácti hlasy schválila koalice v Litvínově změnu, kterou
dává radě města pravomoc rozhodovat o veřejných zakázkách
do patnácti miliónů korun. Posledních deset let přitom o zakázkách nad šest miliónů korun
rozhodovalo výhradně zastupitelstvo města. „Vítězná strana
této koalice měla transparentnost hospodaření města ve svém
volebním programu. Najednou
chce ale změnit pravidlo, které
platilo deset let. To jsme přijímali v roce 2006, aby zakázky
byly průhledné,“ horlil Daniel
Volák. „Vždy to fungovalo. Za-

stupitelé měli přehled o zahájení
zadávacího řízení, o zadávacích
podmínkách, jmenování komise
pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek i o výběru
nejvhodnější nabídky u všech veřejných zakázek nad šest miliónů
korun. Nyní má být většina veřejných zakázek záležitostí pouze
sedmi radních,“ projevil nesouhlas také Martin Klika (ČSSD).
„V příštím roce se má podle akčního plánu rozvoje města realizovat pouze jediná zakázka nad
patnáct miliónů korun. O všem
dalším rozhodnou radní sami
bez nás. Bez dohledu zastupi-

telů a občanů,“ upozornila na
netransparentnost rozhodnutí
také Helena Zemánková Týřová
(Otevřená radnice). Starostka
města Kamila Bláhová (ANO)
nesouhlasí s tím, že se sníží
transparentnost zadávání veřejných zakázek: „Občané města
i zastupitelé mají možnost sledovat veřejné zakázky na EZAK
(elektronický nástroj pro správu
veřejných zakázek). Nechceme
zastupitelstvo zahlcovat materiály, o kterých může rozhodnout
rada města.“ Opoziční zastupitele ale podle jejich vyjádření
projednávání veřejných zakázek
nijak neobtěžuje. „Jen nás zahlcujte informacemi, jak chcete
utrácet peníze města. Občané se
k informacím o veřejných zakázkách mohou složitě doklikat na

internetu, ale už nebudou veřejně projednávány. Rada si tímto
stáhla pravomoci, které mělo
zastupitelstvo. To je nejskandálnější rozhodnutí za posledních
deset let,“ prohlásil dále Daniel
Volák. Na smířlivější notu zahrál Vlastimil Doležal (STAN),
když opozici nabídl, že po šesti
měsících nová pravidla společně vyhodnotí. „Posoudíme, zda
nám skutečně nová pravidla
přinesla takové výhody, jak očekáváme. Společně najdeme řešení, které by nám vyhovovalo,“
uklidňoval emoce Vlastimil Doležal. I přes jeho slova odcházeli
opoziční zastupitelé z jednání
s přesvědčením, že koalice svým
hlasováním zásadně zasáhla do
průhlednosti hospodaření města.
(pur)

Akční plán rozvoje města Litvínova
vzbuzuje mezi politiky rozpaky
LITVÍNOV – „Starostka si nepamatuje a vedoucí odboru neví,“ tak
shrnul projednávání Akčního plánu rozvoje města Litvínova pro rok
2017 zastupitel Daniel Volák, když žádal o jeho stažení z programu.

Litvínovský psí
útulek boduje
LITVÍNOV – Litvínovský psí útulek získal ocenění v rámci hodnocení útulku v celé České rep
ublice od Nadace na ochranu
zvířat.
„Je to skvělý úspěch našeho
útulku. Při hodnocení útulků
se bere zřetel nejen na množství psů, které se podaří umístit
k novým majitelům, ale také na
další činnost. V našem případě
je to canisterapie, práce s mládeží, propagační akce a soutěže.
Oceňuji v tomto směru dobrou
práci zaměstnanců Městské policie Litvínov, kteří se o útulek
starají,“ uvedl velitel Městské
policie Litvínov Zdeněk Urban.
Letošní úspěch není první, který při hodnocení zařízení pro
opuštěná zvířata litvínovský
útulek získal. Už v minulých
letech v hodnocení Nadace na
ochranu zvířat Litvínov bodoval. Za výborné výsledky v péči
o opuštěné psy a vedení zařízení
získal útulek 860 kilogramů granulí. „Granule pro psy jsou pro
nás vítanou výpomocí. Zásoba

Zastupitelům se nelíbilo, že
nebyl akční plán při projednávání řádně okomentován
a představen vedoucím odboru investic Pavlem Andrtem.
Ten se omezil na konstatování,
že je plán složen ze dvou částí.
„Součástí je seznam investic pro
rok 2017 a zásobník projektů, se
kterými se bude odbor dlouhodobě zabývat. Zpracován byl odborem za účasti zástupců všech

politických stran,“ řekl vedoucí
odboru. Zastupitelé ale neměli
výhrady k investiční části akčního plánu. Vadilo jim spíše
stanovení indikátorů v části
sociálního rozvoje města. „Nesmyslné jsou zejména indikátory
v aktivitě ZMÍRNĚNÍ SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ NA SÍDLIŠTI JANOV. Jedním z indikátorů
je počet přestupků na jednoho
obyvatele evidovaných Městskou

policií Litvínov. To povede pouze
k tomu, že budou strážníci nuceni přivírat nad přestupky oči,
aby město tento indikátor naplnilo. Jasně řečeno, pokud město
bude chtít, aby se podle akčního
plánu situace v Janově zlepšila,
stačí, když strážníci nebudou
evidovat přestupky. Pak se akční plán města naplní,“ poukázal
na jednu z nesrovnalostí Martin Klika (ČSSD). Nesmyslné
se stanovení indikátorů zdálo
také Danielu Volákovi. „Pokud
to není překlep nebo jiná chyba,
pak je velmi optimistický také in-

dikátor pro opatření PODPORA
ZAMĚSTNANOSTI VE MĚSTĚ. Tento indikátor je stanoven
tak, že by se měl zcela vymazat
rozdíl mezi výší registrované nezaměstnanosti pro Litvínov a pro
Ústecký kraj. Pokud vedoucí odboru reaguje tak, že tady nebyl,
a tudíž neví, a starostka města si
nepamatuje, pak než tápat je lepší bod stáhnout. Akční plán rozvoje města si žádá dopracování,“
uvedl Daniel Volák. Koalice ale
obavy opozice nad nedostatky
akčního plánu nesdílela a většinou hlasů ho schválila. (pur)

revize a zkoušky elektrických
zařízení, povrchové úpravy
a svařování kovů a dalších materiálů. V nové výrobní hale plánuje investor vytvořit 5 nových
pracovních míst.

možností jak třídit, ale nezavazuje je k žádné další povinnosti.

 Z JEDNÁNÍ LITVÍNOVSKÝCH ZASTUPITELŮ

Dotace pro hokej
nám nyní vystačí na dlouhou
dobu. Všechny, kdo chtějí opuštěným pejskům pomoci a zejména
teď před Vánocemi je obdarovat,
proto prosím, ať už nenosí žádné
granule. Uvítáme jakékoliv jiné
dárky, zejména pak psí konzervy.
Pro naše pejsky to je příjemná
změna v jídelníčku a dobrota,
kterou si užijí. Lidé z Litvínova
jsou k opuštěným psům štědří.
Starají se, zajímají o jejich osud.
Děkuji jim za to, co dělají v průběhu celého roku a samozřejmě je
zvu na tradiční každoroční akci
s Městskou knihovnou Litvínov
Chlupaté Vánoce,“ doplnil svého
velitele Štefan Horský, vedoucí
psího útulku.
(pur)

Zastupitelé schválili výjimku
z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a navýšili
neinvestiční dotaci pro HC Litvínov, sportovní spolek o 506
tisíc korun. Spolek dotaci použije na pronájem ledové plochy
v roce 2016. Původní dotace
města nepokrývá pronájem ledových ploch v plné výši až do
konce letošního roku. Dotace
má přitom vycházet z reálných
potřeb sportovního spolku.
Peníze za pronájem se vrátí do
rozpočtu města, protože ledové
plochy si spolek pronajímá právě od města.

ZUŠka si půjčí
Zastupitelé schválili finanční
výpomoc ve výši 1,5 miliónu
korun pro Základní uměleckou

školu Litvínov na předfinancování a spolufinancování Projektu „Netzwerk Kulturelle Bildung
und Sprache / Síť interkulturní
komunikace a vzdělávání“, ve
kterém je škola partnerem s finančním příspěvkem. Ke splacení návratné finanční výpomoci dojde z prostředků získané
dotace z evropských zdrojů nejpozději do 31. 3. 2020.

Nová hala
Zastupitelé schválili prodej
více než deseti tisíc metrů čtverečních pozemků v průmyslové
zóně u hřbitova za 60 Kč za metr
čtvereční. O prodej pozemků
požádala společnost Ost-West
Anlagenmontage za účelem
výstavby firemního zázemí
s výrobou v oboru zámečnictví,
nástrojařství, montáž, opravy,

Více duonádob
Město chce zvýšit počet duonádob. K tomuto účelu schválili zastupitelé novou vyhlášku.
Jedná se o nádoby o objemu
260 litrů se žlutomodrým víkem, do kterých se třídí papír
a plast. Tyto nádoby je snadné
umístit do lokalit s rodinnými
domy, kam nejde přistavit velká
nádoba na separovaný odpad.
K vyhlášce diskutovala Helena
Zemánková Týřová, která si od
vedení města vyžádala ujištění,
že novinka ve vyhlášce znamená pro občany pouze rozšíření

Partnerství
s Olbernhau
„Čtvrt století spolu“ nese název projektu Partnerského spolku Litvínov. Projektem hodlá
partnerský spolek oslavit 25.
výročí partnerství Litvínova
a Olbernhau. Zastupitelé schválili na předfinancování projektu
poskytnout 17 600 EUR, na spoluúčast pak 2 640 EUR. „V rámci
projektu se bude konat řada akcí,
jako jsou výměnné výstavy a soutěžní klání. Pořídíme také herní
a interaktivní prvky do zámku
Valdštejnů, které zvýší atraktivitu zámku pro návštěvníky,“
vysvětlila zastupitelům ředitelka
spolku Marie Svačinová. (pur)
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Hejtman přivítal prezidenta Zemana
ÚSTECKÝ KRAJ – Minulý týden navštívil Ústecký kraj prezident České republiky Miloš Zeman. Během tří dnů postupně zavítal na Ústecko, Litoměřicko a Lounsko. Návštěvu zakončil na Podbořansku.
Před budovou Krajského
úřadu Ústeckého kraje přivítal
prezidenta a první dámu Ivanu Zemanovou znovuzvolený
hejtman Oldřich Bubeníček
s chotí Jitkou Bubeníčkovou.
Po krátkém setkání obou párů
následovala beseda se zastupiteli Ústeckého kraje za účasti

starostů města a obcí s rozšířenou působností a vedoucích
odborů krajského úřadu a dále
následovalo setkání s řediteli
příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem
a zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. „Náš
Ústecký kraj má vedle řady pří-

rodních a kulturních památek
také řadu problémů, jako je
například sociální vyloučení či
nezaměstnanost. Jsem rád, že se
pan prezident o naše problémy
zajímá,“ řekl v úvodu setkání se
zastupiteli Oldřich Bubeníček.
„Chci být užitečný při pomoci
řešení problémů Ústeckého kraje
a těším se na další návštěvu Ústecka již 17. prosince při otevření
dokončené dálnice D8,“ uvedl
Miloš Zeman, který současně

 Hejtman prozradil, že do Ústeckého kraje se prezident chystá příští rok znovu.

poblahopřál hejtmanovi a všem
zastupitelům k jejich zvolení. Diskuze se věnovala mimo
jiné tématům zdravotnictví,
migraci a zahraniční politice
i stavu dopravní infrastruktury. Tu označil Miloš Zeman za
společný problém všech krajů.
„Vážím si toho, že pan prezident
věnuje našemu kraji pozornost
a snaží se pomoci s řešením našich problémů. Těším se, že do
konce jeho volebního období
ho budeme moci v našem kraji
uvítat ještě jednou a ukázat mu
další nádherná místa našeho
kraje,“ řekl při zahájení tiskové
konference Oldřich Bubeníček.
Novináři se zajímali o aktuální
otázky vnitřní i zahraniční politiky. Prezident se také vyslovil
pro realizaci plavebního stupně
Děčín, o kterém se diskutuje
déle než čtvrt století. Prezident
Miloš Zeman zavítal do Ústeckého kraje již po čtvrté. První
návštěva se uskutečnila v roce
2013, v roce 2015 přicestoval
do našeho kraje hned dvakrát.
Hejtman a prezident naznačili,
že příští návštěva hlavy státu by
se mohla uskutečnit příští rok
v září, kdy by mohl prezident
vzhledem k příznivému ročnímu období navštívit i místa
v Krušných horách a na Šluknovsku.
(pur)

Rozruch kolem pozemků
LITVÍNOV – Pozemky a zase pozemky. To byl jeden ze zásadních
sporů mezi koalicí, opozicí a úředníky města na posledním jednání
zastupitelstva.
Spory mezi koalicí a opozicí
nejprve zahořely po vystoupení
Vladimíra Vyhlase, který upozornil na nestandardní postup
rady města. V červnu mu rada
schválila pronájem pozemku,
který je v blízkosti jeho domu.
Původní pronajímatel se o pozemek nestará. Pozemek je zanedbaný a majitel domu, který
měl pozemek v pronájmu dříve,
žije v Praze a do Litvínova se
vrací jen občas. Už v listopadu ale rada města změnila názor. Nájemní smlouvu zrušila
a pozemek vrátila do nájmu původnímu pronajímateli. „Rada
najednou bez jasného důvodu
zrušila smlouvu, kterou schválila
před třemi měsíci. Buďto neměla

pozemek v červnu pronajímat,
nebo neměla smlouvu nyní tak
ostudně rušit. Navíc za deset dnů
od konání rady města nikdo nedal těmto lidem informaci o tom,
že je smlouva zrušena. Dozvěděli
se to až z internetu,“ poukázal
na nesrovnalosti v rozhodování
rady města, ve kterém je podle Daniela Voláka tak trochu
cítit korupce. Do rady města
předkládal návrh zrušit novou
a obnovit původní nájemní
smlouvu Jiří Fedoriška (ANO).
„Pozemek je zcela nelogicky
mimo dům Vyhlasových, kterým
byl v červnu pronajat. Naopak
přiléhá k nemovitosti původních
nájemců. Překvapuje mě spekulace o korupci v případě, kdy

V orientaci pomáhají
volajícím sloupy
LITVÍNOV - Strážníci díky nové
aplikaci už vždy bezpečně najdou místo, na které je volají
občané v nouzi. Pokud volající
neví, kde přesně se nachází, stačí, aby přečetl číslo z nejbližšího
sloupu veřejného osvětlení. Každý sloup veřejného ve městě je
číslem opatřen.
„Městská policie v těchto
dnech zprovoznila jednoduchou
aplikaci, která operátorům dispečinku městské policie umožní
vyhledání konkrétního sloupu a jeho přesné zobrazení na
mapě. Tato pomůcka bude sloužit městské policii jako pomocný
prvek pro přesné určení místa
mimořádné události, kterou
někdo oznamuje, ale může mít

potíže s přesným určením takového místa. Například občané,
kteří nebydlí v Litvínově, nebo
se nedokáží orientovat v daném
místě, mohou být operátorem
dispečinku městské policie odkázáni k nejbližšímu stožáru pouličního osvětlení a po nahlášení
čísla operátor může navigovat
hlídku na místo podle mapy,“
uvedl velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban. Tento systém mohou využít i další složky
integrovaného
záchranného
systému v rámci orientace občanů např. při dopravní nehodě,
záchraně lidských životů a řady
dalších nepředvídatelných situacích, které se mohou v ulicích
města stát.
(pur)

se postupovalo podle selského
rozumu a logiky,“ oponoval Jiří
Fedoriška (ANO). „Kde je logika
věci, když lidé, kterým pozemek
rada opět pronajala, v Litvínově
od roku 2009 nežijí a o pozemek
se dlouhodobě nestarají,“ nesouhlasil s vysvětlením Daniel
Volák. Vyhlasových se nakonec
zastal také Vlastimil Doležal
(STAN) z koalice. Zastupitelé
se dohodli na usnesení, kterým
radě města nařizují revokovat
sporné usnesení.
Znovu se do sebe koalice
s opozicí pustila při projednávání prodeje pozemku na Osadě.
Zájemci, manželé Macholdovi,
o pozemek požádali v červnu.
Záměr prodat pozemek byl řádně vyvěšen až do srpna a jiný zájemce se neobjevil. Teprve dva
týdny po stažení záměru prodat
pozemek se o něj přihlásila dal-

ší zájemkyně. Odbor nakládání
s majetkem proto zastupitelům
a radním navrhl, aby pozemek
neprodali ani jednomu ze zájemců. „Druhý zájemce se přihlásil dávno po termínu. Kdyby
v té době zasedalo zastupitelstvo,
pozemek by prvnímu zájemci
prodalo. Nevidím důvod, proč
to neudělat teď,“ podivil se nad
postupem odboru Martin Klika (ČSSD). „Máme schválené
zásady pro prodej. Záměr jsme
vyvěsili, nikdo se v termínu neozval, měli jsme pozemek prodat
zájemci. Dávno po termínu se
ale objeví někdo další, kdo ho
chce, a tak to neprodáme? Na co
tedy máme zásady, když se jimi
neřídíme?“ apeloval na ostatní
také Robert Kysela (SNK-ED).
Nakonec zastupitelé prodej
pozemku původnímu zájemci
schválili.
(pur)

 O sváteční atmosféru se postaraly děti z meřibořské mateřinky.

Těšení na Vánoce začíná
MEZIBOŘÍ – V Meziboří se rozzářil vánoční strom s předstihem. Advent tu zahájili už v pátek, jako první ze všech obcí
Litvínovska. Vánoční strom
vyrostl v Meziboří a patří k nejkrásnějším, které město kdy
rozsvítilo.
Vánoční strom vítá příchozí
v Meziboří u vjezdu do města před mezibořskou radnicí.
Před čtyřiceti lety ho zasadila
obyvatelka Meziboří na Markově kopci. Rozsvěcení stromu
provázel ohňostroj a oslavy
adventu spojené s večerním
vystoupením hudebního tělesa
Nálady Petra Macka. Nechybělo
ani každoroční vystoupení dětí

z místní mateřské školy, které
zazpívaly koledy na schodech
radnice k radosti nejen svých
rodičů, ale všech, kdo na oslavy přišli. V Kulturním zařízení
města Meziboří si návštěvníci
oslav mohli prohlédnout vyzdobené vánoční stromky. Netradiční ozdoby připravily děti
z mezibořské základní školy.
Výstava potrvá do 22. prosince.
Návštěvníci ji mohou zhlédnout
vždy v otvírací době Městské
knihovny Meziboří. Na adventní oslavy do Meziboří přijeli
i hosté z partnerské Saydy. Pro
ně bylo připraveno v Klubu seniorů přátelské posezení s živou
hudbou.
(pur)

Diskuze občanů
V diskuzi občanů vystoupil
pouze jediný občan, Karel Havel. Upozornil na postup města při prodeji dvou pozemků
v Chudeříně. „Už před několika
měsíci jsem na to odbor upozorňoval. Na pozemku jsou inženýrské sítě. Město pozemky prodalo
i přes to a nezajistilo si žádné

právo přístupu k těmto sítím. Vedoucí odboru nakládání majetku
mi pouze řekl, že předpokládá,
že bude vše ve stejném režimu
jako dřív,“ upozornil v diskuzi
zastupitelstvo Karel Havel. Zastupitelé ten den takto prodali
75 metrů čtverečních.
(pur)

Interpelace zastupitelů
Také v interpelacích zazněl
jediný příspěvek. Daniel Volák
tlumočil dotazy rodičů, kterým
se nelíbí zrušení skateparku ve
sportovním areálu na Lomské.
„Skatepark byl odstraněn a rodiče nyní musí vozit své děti na podobná sportoviště do Chomutova

nebo Mostu,“ upozornil Daniel
Volák a požádal o zpracování
písemné odpovědi, zda uplynula doba udržitelnosti původního
sportoviště a zda bude ve městě
na jiném místě skatepark opět
zřízen.
(pur)

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany
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Přehlídka nadějných divadelníků
LITVÍNOV - V litvínovské Citadele vyvrcholil uplynulou neděli
dvanáctý ročník nesoutěžní divadelní přehlídky „KRUŠNOHORSKÉ DRADIDLO 2016.“ Malí
divadelníci ze základních škol
směle konkurovali kolegům
profesionálům.
Přehlídka
odstartovala
v pátek slavnostním zahájením
a prvním představením „Ronja, dcera loupežníka“ v podání
Základní umělecké školy Klatovy. Ještě ten den večer se děti
sešly na tvůrčích dílnách. Přehlídka pokračovala v sobotu
a v neděli, kdy se představily se
svými divadelními „kusy“ další ZUŠky z Loun (O třech prasátkách), Chomutova (Kufr),
Litoměřic (My life, Sen noci

svatojánské), Klatov (Ronja,
dcera loupežníka) a také samozřejmě z Litvínova (Čtyři malá prasátka) a z Mostu
(Školní sen). Po všechny tři

dny probíhaly tvůrčí workshopy, při kterých si děti mohly
vyzkoušet autorskou tvorbu,
strukturování, improvizaci, režii, loutky a pohyb. Workshopy

byly určeny také pro pedagogy
a to na téma Světlo a zvuk na
scéně. Foto: soubor ZUŠ Most
pod vedením Ivany Zajačkové.
(nov)

Starostové řešili veřejnou službu
LITVÍNOV – Pozvání na poslední jednání Svazku obcí v regionu
Krušných hor přijal ředitel Úřadu práce ČR Krajské pobočky v Ústí
nad Labem Radim Gabriel. Se starosty obcí Litvínovska diskutoval
o možnostech opakování veřejně prospěšné práce i o veřejné službě, která by se měla znovu rozjet už od února příštího roku.
Zejména starostové menších horských obcí každoročně
opakovaně řeší problém s veřejně prospěšnou prací. Úřad
práce sice starostům vychází
vstříc a poskytuje dotaci na
veřejně prospěšnou práci. Problém je ale s opakováním stejných podpořených osob. „Pro
Ústecký kraj by měla platit výjimka oproti ostatním krajům.
Situace tady u nás je přeci jen
jiná, těžší. Zejména v malých
obcích je problém najít lidi, kteří jsou ochotní a schopní pracovat. Sotva se během roku naučí

svou práci a získají pracovní
návyky, musíme je vyměnit za
jiné. To je pro starosty malých
obcí, kde není moc na výběr,
velmi komplikované. Nicméně
chci pochválit Úřad práce ČR
za vstřícný přístup a spolupráci,“ uvedl starosta Meziboří
Petr Červenka. Radim Gabriel
starosty ujistil, že jejich situaci
chápe a vyjde jim vstříc vždy,
když mu to zákony a schválená
pravidla dovolí. „V Ústeckém
kraji bylo v letošním roce na veřejně prospěšné práci podpořeno
3 109 míst. Přestože nezaměst-

nanost obecně klesá a volných
míst přibývá, v evidenci máme
stále ještě osm tisíc lidí, kteří
nemají žádnou uznatelnou překážku v práci. Proto jsme také
přitvrdili pravidla. Nabízíme
volná pracovní místa, a pokud
ho nezaměstnaný nepřijme, je
sankčně vyloučen z evidence.
Po zaměstnancích je v současné době poptávka. Firmy chtějí
i lidi bez praxe, které si samy
zaučí. V regionu evidujeme
také hodně požadavků zaměstnavatelů na svozy zaměstnanců
do velkých firem. V prosinci se
v regionu otevírá výroba Yankee Candle. Tam bude práce
především pro ženy, a to až 350
míst. Další pomocí pro obce by
mělo být znovuzavedení veřejné
služby od února příštího roku,“

uvedl Radim Gabriel s tím, že
by se do pravidel měl dostat
i systém dotací na pracovní
pomůcky pro veřejnou službu. Informaci o veřejné službě
starostové uvítali. „Měla by mít
také motivační prvek. Určena
by měla být pro lidi dlouhodobě nezaměstnané. Motivace by
pro ně měla být také možnost
získat nejprve dotovanou práci,
později i smlouvu jako kmenový zaměstnanec,“ připojil se
předseda svazku David Kádner. Starostové dále schválili
rozpočet svazku na příští rok,
dotisk turistického materiálu
Zimní sporty v Krušných horách a seznámili se s projekty
ministerstva pro místní rozvoj
pro malé obce do třech tisíc
obyvatel.
(pur)

region

Více soukromí, začleňování do
společnosti, život v realitě
NOVÁ VES V HORÁCH – Více soukromí, začleňování do společnosti,
život v realitě. Takové jsou výhody transformace sociálních služeb,
díky níž také klienti Domova sociálních služeb v Nové Vsi v Horách
dostanou šanci žít mimo sociální zařízení. Nastartovat transformaci
pomůže projekt Sousedé vedle nás.
Na přechod klientů Domova sociálních služeb v Nové
Vsi v Horách se sociální pracovníci důkladně připravují. V uplynulých dnech prošli
prvním kurzem. „Vzdělávání
zaměstnanců je důležitou součástí projektových aktivit. Někteří zaměstnanci nemají dosud
s transformací sociálních služeb
žádné zkušenosti, což by mohlo v krajním případě vést až ke
ztrátě zaměstnání. Díky projektu
ale získají znalosti a zkušenosti,
které budou potřebovat. Kurz
umožňuje porozumět důvodům
transformace a deinstitucionalizace, dopadům, které má život
v sociálním zařízení na uživate-

le i pracovníky a také výhodám
služeb poskytovaných v komunitě. Je v něm věnován prostor legislativnímu kontextu nahrazování péče v sociálních zařízeních
komunitní péčí a základním
krokům transformačního procesu v sociální službě,“ vysvětlil
ředitel zařízení Oldřich Malý.
Kurzu se zúčastnilo třináct sociálních pracovníků. „Sociální
pracovníci musí změnit přístup
k práci, musí ke klientům přistupovat s větší trpělivostí. Smyslem
jejich práce je motivovat a vést
klienta k samostatnosti, což si
žádá větší úsilí ze strany sociálních pracovníků než prostě potřebný úkon vykonat za klienta.

Těžší je například naučit klienta,
aby si připravil snídani, než mu
ji naservírovat,“ doplnil Oldřich
Malý. Pro sociální pracovníky
je kurz příležitostí, jak se v odbornosti posunout dál. „Jsme
na transformaci připraveni,
hodně o ní víme. Přesto jsme se
díky kurzu dozvěděli mnoho nového a zajímavého. Například,
že transformace je možná i pro
klienty s těžkým postižením,“
říká ke kurzu jeho absolventka,
sociální pracovnice Michaela
Homičová. Projekt Sousedé vedle nás, který pomůže se začleněním klientů domova v Nové
Vsi v Horách do společnosti,
byl zahájen 1. srpna letošního
roku a potrvá do konce července roku příštího. Za dvanáct
měsíců by měla jednak vzniknout analýza aktuálně poskytovaných služeb v domově v Nové
Vsi v Horách a nový plán trans-

formace sociálních služeb, který by měl umožnit postupné
začleňování některých klientů
do běžné společnosti a do bydlení mimo sociální zařízení.
Projekt navazuje na úspěšný
projekt Sousedé vedle nás,
který realizoval domov v Háji
u Duchcova. V rámci nového
projektu bude také vypracována aktualizace plánu transformace, který už v domově v Háji
u Duchcova funguje. S průběhem projektu a úspěšnosti
transformace sociálních služeb
do chráněného bydlení se veřejnost může přesvědčit na dnech
otevřených dveří a sportovních
hrách spojených s workshopy
a prezentačními semináři, které
jsou naplánovány na jarní měsíce příštího roku. Projekt je podpořen z Evropského sociálního
fondu, OP Zaměstnanost.
(pur)

porušené paragrafy
Alkohol u dětí
MOSTECKO – V Mostě
i v Litvínově se policisté zajímali
o to, zda osobám do 18 let není
podáván či prodáván alkohol.
V Mostě hlídky PČR zamířily
do 11 restaurací a heren spolu
s pracovníky hygieny, živnostenského úřadu a mosteckého
magistrátu. Během akce bylo
zkontrolováno 72 osob. Policisté odhalili jeden případ hry na
herním automatu osobou mladší 18 let a věc šetří pro podezření z ohrožování výchovy dítěte
a 1 přestupek na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi, kdy byl podán
alkohol osobě mladistvé. Ostatní přítomné instituce zjistily 4
správní delikty, kterými se budou zabývat.
V Litvínově a okolních obcích byly provedeny kontroly ve
20 provozovnách, kde policisté
zjistili u 6 mladistvých osob, že
jim někdo podal alkohol. I v Litvínově byli do opatření zapojeni
strážníci a pracovníci orgánu
sociální právní ochrany dítěte
městského úřadu.

Chodci nesvítili

O dalším rozvoji sportovišť
v Meziboří rozhodnou zastupitelé
MEZIBOŘÍ – Jakým směrem se
bude vyvíjet rozvoj mezibořských sportovišť, která přiby-

dou, a co je třeba zrekonstruovat, rozhodnou zastupitelé na
nejbližším jednání 5. prosince.

Ve hře je obnova lyžařského
vleku, singl tracky či plážový
volejbal.

Restauratéra roku máme
v Ústeckém kraji
ÚSTECKÝ KRAJ/OSEK – Ústecký kraj má další důvod se pochlubit výjimečným počinem.
Restaurace Černý Orel v Oseku
získala hlavní cenu RESTAURATÉR ROKU – SAMOSTATNÉ RESTAURACE 2016.
Soutěž vyhlašuje Asociace
hotelů a restaurací České republiky. Ocenění je výrazem
uznání členů asociace, kteří
svým působením v profesním
životě i společenskými aktivitami jsou příkladem ostatním.
Výroční ceny se udílejí každý
rok, už od samotného vzniku
asociace. „Na tuto cenu jsme
byli nominováni již třikrát.
Letos se nám splnil sen a tuto
cenu jsme vyhráli,“ neskrývají radost z vítězství manželé
Václav a Eva Burdovi, kteří
svůj podnik provozují od roku
1993. Jak společně prozradili,
šéfkuchař Rendy Olson při-
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pravuje již na tento víkend
speciální menu k příležitosti
této výjimečné události. Výroční cenu za rok 2016 pře-

vzali majitelé restaurace během slavnostní galavečeře 25.
listopadu v Karlových Varech
v Grandhotelu Pupp.
(ina)

Mezibořští zastupitelé budou projednávat technicko-ekonomickou studii provozu
a investičního rozvoje areálu
letních a zimních sportů v Meziboří. Firma, která studii
zpracovala, doporučuje městu
ke stávajícím sportovištím pořídit také nové za bezmála patnáct miliónů korun, které by
mohlo město získat z dotací.
V Meziboří by se podle studie
mohlo objevit například hřiště
na plážový volejbal, singl trek 3
km, 5 km, lezecká stěna, lanová
prolézačka či minigolf. Studie
také pamatuje na modernizaci lyžařského vleku a na další
využití sjezdovky mimo zimní
sezónu, například na grassti
lyžování. Stávající sportoviště
si podle studie žádají rekonstrukce za téměř dva milióny
korun. Na programu jednání
zastupitelstva je také schvalování rozpočtového provizoria.
„Přestože máme připravený
rozpočet, chceme přijmout pravidla rozpočtového provizoria
až do doby, než bude schválený
státní rozpočet. Tato praxe se
nám osvědčila už v minulých
letech. Všechny kapitoly rozpočtu budou řádně zastupiteli
projednány a prodiskutovány
také s těmi, kterých se bezprostředně týkají,“ uvedl starosta
města Petr Červenka. Radní
města na posledním jednání
schválili plán investic, údržby
a oprav bytového a nebytového
fondu a tepelného hospodářství. V rámci bytového a nebytového fondu budou v příštím
roce řešeny drobné opravy,
jako jsou malby, výměny oken
a dveří, výměny konstrukčních
a zařizovacích prvků. Pokračovat by se mělo ve výměnách
vodoměrů s dálkovým přenosem dat. V rámci tepelného
hospodářství je pro rok 2017
plánována akce rekonstrukce
domovních plynových kotelen
za zhruba 26 miliónů korun.
(pur)

MOST – V Mostě proběhla
dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu viditelnosti
chodců. Většina kontrolovaných
ale žádné takové vybavení neměla a tak se nemohli polapení
hříšníci divit, že vyfasovali blokovou pokutu.
„Hlídky v obcích na Mostecku a Litvínovsku zkontrolovaly
desítky osob. U šesti chodců
policisté zjistili absenci reflexních prvků a uložili jim pokuty ve výši 1 600 korun. Dalších
sedm chodců se dopustilo přestupků při přecházení vozovek

a jejich porušení bylo vyřízeno
blokovou pokutou na místě,“
informovala tisková mluvčí
mostecké státní policie Ludmila Světláková. Kromě toho
policisté zkontrolovali 23 vozidel a zjistili u 4 vozidel špatný technický stav a dalších 6
dopravních přestupků. Podle
novely zákona o provozu na pozemních komunikacích je chodec, který se pohybuje mimo
obec za snížené viditelnosti po
krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, povinen
mít na sobě prvky z reflexního
materiálu umístěné tak, aby byly
viditelné pro ostatní účastníky
silničního provozu. Chodci by
si měli ale v rámci své bezpečnosti také uvědomit pravidlo, že
i když vidí oni vozidlo, neznamená ještě, že vozidlo vidí je.

Pozor na falešné
sestry!
MOSTECKO - Se smyšlenou historkou chtěla získat cizí
peníze 65letá žena z Litvínova. Ta měla na mostecké poště
v polovině listopadu v ranních
hodinách vyslechnout rozhovor mezi dvěma ženami. Poté je
před poštou oslovila a namluvila jim, že je sestra z LDN, kde
měla ležet jedna z žen. Slíbila
jí finanční odměnu a slevu na
léky, které prý získá po složení
finanční hotovosti. Ženy ji vzaly
s sebou domů a tam jí předaly částku 5 000 korun. Pak jim
neznámá sdělila, že musí do
nemocnice do pokladny, kde už
na ně čekají. Neznámá nechtěla,
aby s ní ženy šly, ale ony ji přesto
následovaly. V objektu nemocnice ženy posílala do druhého
patra, že tam dostanou dvojnásobek částky. To už ale poškozené pojaly podezření a chtěly
neznámou zadržet. „Žena chtěla
utéct, jedna seniorka ji držela za
ruku a druhá přivolala policii.
Když to neznámá zjistila, vrátila
3 000 korun, zbytek ale zapřela.
Důchodkyně jí zbývající částku
vytrhla z ruky,“ popisuje případ
policejní mluvčí Ludmila Světláková s tím, že následně si podezřelou převzala policie a ženě
sdělila podezření ze spáchání
přečinu podvodu. Za podvod jí
hrozí až dvouletý trest odnětí
svobody.
(sol)
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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 kuchyňskou linku
– světlá, 3 metry dlouhá s vestavěnou myčkou + kamna (sklokeramická deska) + menší lednice
– Zanussi. Cena 5 500 Kč nebo
dohodou – Teplice. Telefon: 777
448 522
■ Prodám světle modrou sedací soupravu 3+1+1. Je rozkládací
– látka + kombinace se dřevem.
Cena dohodou. Telefon: 777 448
522
■ Prodám obývací pokoj: šatní skříň, stůl + 4 židle, sekretář,
knihovnu, rozkládací válendu,
konferenční stolek. Cena 2 000 Kč.
Telefon: 728 353 200
■ Prodám mikrovlnnou troubu
značky Brother, velikost 50x30x28
cm. Cena 500 Kč, kuchyňský stůl
kulatý – bílý + 4 židle. Mobil: 728
353 200
■ Prodám kachlová kamna, už
jsou 100 let stará, žluté barvy, zdobená dekorem včetně ozdobné
hlavy. Mobil: 728 353 200. Cena
2 000 Kč
■ Prodám sprchový kout 80x80
cm, nový, originál zabalený, skleněný, původní cena 3 300 Kč, nyní
2 500 Kč. Most. Telefon: 602 856
601
■ 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
■ 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
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

■ Ráda

poznám vzdělaného,
slušného muže kolem sedmdesáti
let, štíhlejší postavy, vysoký přes
170 cm, vdovec nebo rozvedený
nevadí. Mám stejné vlastnosti. Telefon: 604 103 485
■ 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

AUTO, MOTO

■ Prodám velmi lacino dohodou
auto Renault Megane 1998, STK
platná do února 2017, poplatek na
podporu sběru a využití autovraků je
zaplacen. Telefon: 606 106 292. Most

VZPOMÍNKA

■ V listopadu jsme
si připomněli nedožitých 90 let a desáté
výročí úmrtí pana
Stanislava Pokorného a první smutné
výročí úmrtí paní
Milady Pokorné, roz.
Hrabákové. S bolestí
v srdci syn Stanislav
s rodinou

sport
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Autodrom se představuje
na prestižním veletrhu

y

R

ý

“

MOST - Společnost AUTODROM MOST představuje v těchto dnech
své služby a produkty návštěvníkům jedné z nejprestižnějších evropských motoristických přehlídek Essen Motor Show.

 Pořadatel turnaje Petr Václavík z SK Leon spolu s Monikou Zaťkovou
ze Slovenska, klub CBŠ Trnava (vítězka bílé body) a Kateřinou Sukovou
z oddílu IMPACT Turnov (v černém).

Borci v kickboxingu
bojovali v Mostě
MOST – Ve Sportovní hale v Mostě se v sobotu sešli borci v kickboxingu. Turnaj pořádal SK Leon
Most a Kung-fu centrum.
Mezinárodního turnaje, tradičního CHRISTMAS CUPu, se
zúčastnilo osmdesát sportovců
z deseti sportovních oddílů převážně žákovských a juniorských
kategorií. Nejvíce dětí se zúčastnilo z Mostu a Teplic. Závodníci a rozhodčí byli ze tří evropských zemí - Česka, Slovenska
a Německa. Na třech zápasištích

a v jednom boxérském ringu
proběhlo celke 146 zápasů, přičemž vítězové různých kategorií
si odnesli celkem padesát cen
za první místo (poháry nebo
speciální plakety) a sto padesát
stříbrných a bronzových medailí. V nejdůležitějším zápase
turnaje „O pohár Strážců koruny a meče krále železného
a zlatého“ bojovali Miloš Černý,
Kickbox Chodov (Vítěz), Marcel Nesvadba, IMPACT Turnov.
(ina)

Jedna z Octavií na přehlídce
v Essenu je vyvedena v designu
a barvách mosteckého autodromu. „Chceme tak všem motoristickým fanouškům připomenout,
že také v příštím roce pokračujeme v Taxijízdě života. Jedinečnou šanci nechat se svézt v aktuální závodní verzi vozu Škoda

 1. místo Jiří Adam, 2. místo Ráchel Borovská, 3. místo: Matěj Havel,
Tomáš Bihůn (růžové triko).

 Autodrom Most na přehlídce v Essenu.

také celému realizačnímu týmu,
divákům a fan clubu, který
mužstvo vytrvale podporuje a je
slyšet na každém utkání.
Koutenského svěřenci zakončili podzim skvěle. Před domácím publikem spláchli vysoko

CHOMUTOV - V chomutovském bazénu proběhl podzimní oblastní přebor staršího žactva a dorostu. Zúčastnilo se ho bezmála 240
plavců z 19 plaveckých klubů krajů Ústeckého a Libereckého.

Česká reprezentace
MMA urvala tři placky
ČR - Český svaz MMA vyslal na
mistrovství světa v MMA konané pod hlavičkou světové organizace WMMAA celkem 5 závodníků. Domů česká reprezentace
přiveze 2 bronzové a 1 stříbrnou
medaili.
Vítězná cesta stříbrného medailisty Artura Mykytenka vedla
přes závodníky Španělska, Francie, Kazachstánu a zlatou medaili měl tak na dosah. Přesto ve
finálovém duelu podlehl svému
ruskému soupeři Khabibovi
Nurmagomedovi, který je bratr
známého bojovníka Omara. To,

že zápasníci Ruska patří k tomu
nejlepšímu, co amatérská scéna
MMA nabízí, svědčí i fakt, že si
ruská reprezentace ze šampionátu odváží tituly mistra světa
ve všech váhových kategoriích!
Dvě bronzové medaile pro
české barvy vybojovali Leoš
Brichta z pražského Hanuman
Gymu a Viktor Pavlíček z pro7sport. Oba dva podlehli svým
soupeřům v semifinále na body.
Zbývající dva členové české
výpravy Zdeněk Polívka a Jan
Gottvald vypadli ve vyřazovacím turnaji ve čtvrtfinále. (sol)

5:0 mužstvo Nového Boru. Byla
to dokonalá rozlučka.
„Šanci v sestavě dostali i další
hráči kádru, chtěli jsme udržet
nulu v defenzivě a tím potvrdit,
že máme společně s prvním Nymburkem nejméně obdržených branek na svém kontě, a to se nám
povedlo,“ dodal Koutenský. Jeho
tým by tak mohl na jaře útočit
i na další klubový rekord, a to
překonat loňských 52 bodů. (jak)

Plavci přivezli z přeboru 29 medailí
Pro dvanáctileté, třináctileté
a čtrnáctileté byly tyto závody
nominací pro zimní mistrovství
České republiky. Litvínovští plavci se představili ve skvělé formě.
Kamila Javorková v kategorii dvanáctiletých vybojovala
tři tituly oblastního přeborníka
na tratích 100 a 200 polohový
závod a 100 motýl, tři stříbrné
medaile přidala v závodech 50,
100, 200 volný způsob a sbírku
završila dvěma bronzy na 100
a 200 znak.
Josef Jupa v kategorii třináctiletých získal titul oblastního
přeborníka na trati 100 motýl
a dvě bronzové příčky mu patřily v závodech 200 polohový
závod a 200 motýl.
Adam Novák v kategorii čtrnáctiletých vybojoval přebornický titul na trati 200 volný
způsob, stříbrný byl třikrát na
100 a 200 motýl a 200 polohový
závod, bronzová umístění mu
patřila v závodech 100 a 400 polohový závod a 200 prsa.

Anna Haselbergerová v kategorii čtrnáctiletého žactva
získala 5 medailí, z toho dvě
stříbra na 100 polohový závod
a 200 znak a třikrát dohmátla
bronzová na tratích 100 znak,
200 volný způsob a 200 polohový závod.
V kategorii dorostu získala
Adéla Dvořáková dvě bronzové
medaile na tratích 200 polohový
závod a 100 motýl. Jakub Dietrich si dohmátl pro bronz v závodě 200 motýl.

Litvínovská děvčata ve složení Anna Haselbergerová, Kamila Javorková, Adéla Dvořáková
a Adéla Březinová získala bronzové medaile v obou vypsaných
štafetových závodech na 4x50 m
polohový závod a 4x50 m volný
způsob. Žáci ve složení Ondřej
Wohl, Adam Novák, Josef Jupa
a Josef Seiler získali bronzovou
příčku ve štafetě na 4x50 m volný způsob.
V prosinci proběhnou mistrovství České republiky dvanáctiletých v Trutnově, třináctiletých v Mladé Boleslavi
a Kopřivnice přivítá nejrychlejší
čtrnáctileté.
(has, jak)

 Medailistky plaveckého klubu Litvínov.

MOST – Již 22. ročník Mikulášského turnaje v házené se odehraje ve
sportovní hale v Mostě. Hrát se bude za podpory společnosti United
Energy a pod záštitou předsedy Okresní hospodářské komory Most.

 Český reprezentační tým.

V sobotu hostí doma
Pardubice

Reprezentant
Baníku
Most Ondřej Král vybojoval dvakrát bronz na mezinárodním badmintonovém
turnaji Yonex Slovak Junior Trenčín. Ve dvouhře se
z pozice nenasazeného probojoval do semifinále, kde
podlehl Indonésanovi Azmy
Qowimuramadhonimu 1:2
na sety. V deblu Ondřej Král
s Matějem Hubáčkem nasazení byli, nicméně v boji
o finále podlehli pozdějším
vítězným Bulharům.

Junioři sehrají dva
zápasy za sebou
Hned dvě utkání za sebou
čekají v domácím prostředí
juniory HC Litvínov. Již dnes
je čeká od 17.30 hodin duel
s Pardubicemi. Zítra pak nastoupí od 16.00 hodin proti
Hradci Králové.

V sobotu do
Budějovic, v pondělí
s Benátkami
Po středečním duelu
s Prostějovem míří hokejisté HC Most v sobotu na jih
Čech, kde jim bude soupeřem Motor České Budějovice. V pondělí pak opět hrají
na domácím ledě, kdy od
17.30 hodin hostí Benátky
nad Jizerou.

Litvínov přezimuje
osmý, Jiřetín
dvanáctý
Krajský přebor dospělých
fotbalistů má za sebou podzimní část sezony. Z našich
dvou zástupců je na tom lépe
FK Litvínov, který přezimuje
na osmé příčce tabulky, zatímco Sokol Horní Jiřetín je
dvanáctý.

Opět se bude hrát Mikulášský turnaj
Další svátek házené se odehraje o druhém prosincovém víkendu, ve dnech 9. – 11. prosince. Od
pátku do neděle budou k vidění
na palubovce házenkářské naděje
nejen z Čech, ale i Slovenska v ka-

Hokejový tým fanoušků Chezas Brothers se opět
chystá na turnaj. Poprvé
hrál před čtyřmi roky, kde
turnaj fanoušků v Plzni vyhráli. Hrát budou i letos,
tentokrát se ale jede do Brna.
A z 16členného týmu z roku
2012 nastoupí v Brně, i po
těch dlouhých čtyřech letech,
hned 12 hráčů.

Dva bronzy pro
Ondřeje Krále

Spokojený trenér Baníku Souš:
Zase jsme zdolali jeden mýtus

„Všem hráčům bych chtěl poděkovat za celý podzim, kde jsme
opět zdolali jeden mýtus soušského klubu a vybojovali rekordních
podzimních třicet bodů,“ řekl
trenér mužstva Pavel Kuteský
s tím, že velké poděkování patří

Chezas Brothers
budou opět hrát

Hokejistky HC Litvínov
se o víkendu představí na
domácím ledě v utkání, kterým zakončí své účinkování
v roce 2016. Jejich soupeřem
bude celek Pardubic. Utkání
začíná ve 12.00 hodin.

MOST – Dá se říct, že jejich podzim snese označení parádní. Divizní
fotbalisté Baníku Souš totiž získali v průběhu první poloviny soutěže třicet bodů a přezimují na čtvrtém místě tabulky. Třicítka bodů na
kontě týmu, to je nový klubový rekord.

y

ý

Stejně jako v loňském roce
autodrom spolupracuje při prezentaci ve společném stánku na
věhlasném německém veletrhu
s okruhovým seriálem Octavia
Cup, který má letos za sebou
obnovenou premiéru a nyní se
intenzivně připravuje na další
ročník.
Škodu Octavii Cup III mohou
vidět v akci už nyní návštěvníci essenského veletrhu. Jeden
z pavilonů pořadatelé upravili
na malý okruh s umělým povrchem. Prohání se po něm
mimo jiné také Octavie, které
se fanouškům představí v příštím roce při sedmi závodních
víkendech na šesti evropských
okruzích. Souboje jezdců oblíbené série si návštěvníci mosteckého autodromu vychutnají
hned dvakrát. Oficiální kalendář závodů pro rok 2017 autodrom zveřejní v nejbližších
dnech.

Octavia Cup III profesionálním
jezdcem, případně si tento ostrý
vůz pronajmout a vyzkoušet si
ho přímo za volantem na našem okruhu budou mít zájemci
znovu na začátku dubna. Už
nyní si ale mohou zakoupit Taxijízdu života v podobě voucheru
v naší exkluzivní edici Vánoční
ponožky,“ upozornila obchodní
a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST
Jana Svobodová.
(nov)
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tegorii mladších žákyň a starších
žákyň. Do turnaje se přihlásilo
celkem 22 družstev. V průběhu
tří dní bude sehráno 63 zápasů.
Zápasový maraton začne v pátek
od 8.00 hodin. Finálové zápasy

budou k vidění v neděli a turnaj
skončí po 14. hodině.
Přihlášená družstva: DHK
Baník Most, Slávia Praha, HC
Plzeň, Hvězda Cheb, FHT Košice, Lázně Kynžvart, Házená
Mělník, Sokol Kobylisy II, DHK
Pardubice, Spartak Ústí nad Labem, TJ Sokol Vršovice, HK AS
Trenčín.
(jak)

Nejvýše je z našich
Viktorie Lom
Fotbalisté Viktorie Lom
jsou nejvýše v tabulce sdruženého okresního přeboru
mužů – skupina východ,
když jim patří třetí příčka.
Umístění dalších našich
týmů: 5. Sokol Horní Jiřetín
B, 9. Sokol Bečov, 10. TJ Kopisty B, 11. FK Havraň, 12.
Sokol Obrnice B a 13. Rozvoj
Polerady.
(jak)
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Neděle 4. 12. 2016
Pojďte se s dětmi zasmát a užít
si legraci s nejpopletenějším
čertem na světě. Čertík a jeho
kamarád lev Ála je tu se svou
Malou Mikulášskou a nudit se
na ní určitě nebudete!
Kouzla, dětská animační diskotéka, vtipné povídání o zimě
a tradicích a mnohem více.
Nakonec přijde i Mikuláš
s dárky pro všechny hodné děti.
Součástí programu je i drobná
nadílka zdarma. Po domluvě
možnost předání vlastních balíčkům dětem.
Začínáme v 17.00 hod. v Café
Baru Citadela. Vstupné 60 Kč.

Vydavatel:
Media Info System, a. s.,
Bělehradská 360,
Most 434 01
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KDE CHYTNETE MIKULÁŠE...
MIKULÁŠSKÉ
POSEZENÍ PRO DĚTI
I PRO DOSPĚLÉ, GOLF
KLUB MOST
Sobota 3. 12. 2016
V sobotu 3. 12. od 15 hodin.
Akce je zcela neformální a je
určena pro děti i pro dospělé bez ohledu na to, zda jsou
členy klubu, či nikoliv (pokud
byste chtěli dorazit s nějakými
známými či přáteli, je to bez
problémů možné). Přesný čas
návštěvy Mikuláše, čerta i anděla bude upřesněn - rodiče
mohou přinést balíčky pro své
děti tak, aby jim je tito nadpozemští návštěvníci mohli
následně předat.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO PĚSTOUNSKÉ
RODINY

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
PRO DĚTI S SVČ MOST
Neděle 4. 12. 2016
Zábavné odpoledne pro děti.
Děti se mohou těšit na diskotéku, soutěže a nadílku od čerta
a Mikuláše. První nadílka od 15
do 16.30 hod. Druhá nadílka od
17 do 18.30 hod. v SVČ. Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 20 Kč. Na
akci je nutné zakoupit vstupenky předem v recepci SVČ, můžete je zakoupit pondělí – čtvrtek od 13 do 20 hodin a v pátek
od 9 do 14 hodin. Balíčky označené se jménem dítěte přineste
s sebou.
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KOCOUR V BOTÁCH A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V DVD LITVÍNOV
Sobota 3. 12. 2016
Pohádka na motivy bratří Grimmů. V režii Jurije Galina hrají, zpívají a tančí herci Docela velkého divadla.
V sobotu 3. prosince od 16 hodin. Vstupné 90 Kč.
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Kdo byl svatý Mikuláš?

e-mail: redakce@homerlive.cz,

Svatý Mikuláš je opředen mnoha legendami. Jisté je to, že svatý Mikuláš
byl milovaným a uctívaným biskupem v Myře, dnes v Demre v Turecku. Ve městě Bari, v Apulii, schovávají jeho ostatky v kryptě chrámu sv.
Mikuláše. Mikuláš se údajně narodil
kolem roku 280. Podle legendy přijal
kněžské svěcení od svého strýce biskupa. Když mu zemřeli rodiče, rozdal
veškeré své dědictví chudým. Pro
sebe si nenechal nic.

http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,

Svatý Mikuláš ve vězení
Lidé, kteří věřili v Ježíše, byli panovníky pronásledováni a vězněni. Biskup
Mikuláš křesťany utěšoval a snažil se
jim pomoci. To se však Římanům nelíbilo, proto nakonec uvrhli do vězení
i samotného Mikuláše. Biskup však
snášel všechno mučení statečně a
trpělivě, to mělo vliv i na jeho věznitele, kteří jej nakonec propustili. Celé
město ho vítalo před branami vězení.
Legendy o Mikulášovi
Mnohé legendy o Mikulášovi vyprávějí, že se nejvíce staral o lidi, již
se ocitli v nouzi. Jednou dokonce
zachránil před smrtí tři nevinně odsouzené muže. Jiný příběh vypráví
o třech měšcích zlata, které Mikuláš
potají vhodil do okna, aby pomohl
třem dívkám k věnu. Další legenda
popisuje, jak Mikuláš zachránil námořníky, které zastihla bouře.
Mikuláš zemřel okolo roku 350. Mikulášův kult se rychle šířil do mnoha
zemí. Podle legendy prý Mikuláš i
po své smrti každý rok o Vánocích
procházel svým městem. V přestrojení obcházel obydlí chudých a kladl
jim přede dveře pozlacená jablka a
ořechy.

JÍZDA MIKULÁŠSKOU
TRAMVAJÍ LITVÍNOV

MIKULÁŠSKÁ TRAMVAJ V MOSTĚ
Pondělí 5. 12. 2016
Malujte obrázky s mikulášskou tématikou a získejte jízdenku do
tramvaje.

Sobota 10. 12. 2016
Sobota – od 14 hod. do 16 hod.
v SVČ.
MIK MIKU MIK ANEB STRČ
SI ČERTA DO PYTLE V ROZMÁŇU
Čtvrtek, pátek a pondělí 1.12.,
2.12. a 5. 12. 2016 od 17 hodin
(volné)
Netradiční mikulášská nadílka
spojená se strastiplným putováním po divadle. Čerti se utrhli
ze řetězu a je potřeba je pochytat. Jen pro odvážné! Pro děti od
3 let. Balíčky označené jménem
dítěte donést s sebou.

Spolupracovníci redakce:

Pondělí 5. 12. 2016
Tramvajová zastávka ELKO
od 14 do 19 hodin. Tramvaj je
určena pro děti do 10 let v doprovodu jedné osoby. Jízdenky
je možné získat v informačním
centru v zámku Valdštejnů za
vyrobenou vánoční ozdobu.

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

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

ČERTOVINY
V KNIHOVNĚ LITVÍNOV
Pondělí 5. 12. 2016
Dětské
oddělení
Městské
knihovny Litvínov. Začátek od
17 hodin. Pro děti ve věku od 5
do 10 (max. 12 let) let jsou připraveny soutěže s mikulášskou
tematikou (děti budou oblékat
svého knihovníka na čerta, budou skládat čertovské puzzle,
překonávat překážkovou dráhu,
bude i mikulášské tančení atd.).
Po vyhlášení vítězné skupiny
si děti vyvolají známou trojici
a začne nadílka.
(sol)

DEN SVATÉHO
MIKULÁŠE
V OBLASTNÍM MUZEU
V MOSTĚ
Sobota 3. 12. 2016
S programem po celý den
(od 10 do 18 hod.): vánoční
Fler jarmark na půdě; 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.
Vstupné: 30 Kč dospělí, 10 Kč
děti, 60 Kč rodina.

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

