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„Invaze“ škodovek zamíří v sobotu na autodrom
MOST - V sobotu 23. září se areál mosteckého autodromu promění
v obrovskou výstavní síň, kterou zaplní modely Škodovek. K vidění
budou auta značky Škoda různého stáří, od historických exemplářů
přes auta v tuningové úpravě po nejmodernější žhavé novinky mladoboleslavské automobilky.
Účastníci setkání majitelů
a fanoušků škodovek se mohou
těšit také na bohatý doprovodný
program a řadu soutěží o ceny.
O polední pauze se mohou vydat se svými plechovými miláčky na spanilou jízdu po velkém
závodním okruhu.
„Zatím máme na sto přihlášených majitelů škodovek, nejstaršími z nich jsou modely 1000 MB
a 1300 MTX z roku 1967. Akce
bude také jakýmsi srazem ve srazu. Poslouží totiž i jako setkání
členů Škoda klubů. Tuto příležitost už využili členové klubu majitelů Škoda Felicia, kteří přijedou
s dvaceti vozy,“ upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti Autodrom Most Jakub Krafek.
Sraz začíná v 09 hodin, program setkání organizátoři
naplánovali do 20 hodin. Jednotlivé akce, atrakce a soutěže
rozmístili podle jejich zaměření
do čtyř zón. Součástí srazu bude
i výstava historických a závodních vozů značky Škoda. Soutěžit se bude o vůz srazu v kategoriích youngtimer, současný
a historic.

V Show/fun zóně si milovníci adrenalinu mohou vyzkoušet
taxijízdu na sedadle spolujezdce
v rallyovém voze. „Lákavá bude
jistě možnost svézt se s instruktorem nebo i za volantem nejnovějšího vozu značky Škoda Kodiaq
či v oblíbeném voze Škoda Yetti
po offroadové dráze. Vybrat si
přitom mohou ze dvou variant
vozů i druhů obtížnosti dráhy,“
uvedl Jakub Krafek.
Zóna Auto Gallery nabídne
promítání filmu Upír z Feratu, upoutávek zajímavých momentů ze seriálu závodů Octavia Cup a také besedu se členy
české expedice Big Trip, která
byla nejdelší cestou kolem světa
osobním autem. Ve Škodě Octavii ji absolvovali za 777 dní, urazili 127 843 km, projeli 50 zemí,
neměli navigaci ani peníze.
O své zážitky se podělí i expediční skupina cestující po světě
s vozem Škoda 100.
V prezentační zóně představí
showroom automobilka Škoda.
Svou produkci či služby představí prodejci automobilů, náhradních dílů i autodoplňků. (nov)

U takové krásy na stáří nezáleží.

 Hasičský festival
MOST – Navštivte
v sobotu 23. září od
15 hodin jezero Matylda
v Mostě. Proběhne zde
s bohatým programem
pro děti i dospělé 1.
Hasičský festival. Po
setmění se také můžete
těšit na „Hasičskou
fontánu“ ohňostroj.
Vstup zdarma.
 Šikulové
MOST – Mostecké
rodinné ekoHRÁTKY
zvou celou vaši rodinu
na akci, která se koná
v sobotu 23. září od
15 hodin. Těšit se
můžete například
na vyrábění svíček či
mýdel, zábavu i poučení a opékání vlastních
buřtů. Akci pořádá
Krušnohorské centrum
pro rodinu. Vaši účast
nahlaste e-mailem na
kcr@kcr-most.cz, vstup
zdarma.
 Noc bláznů
MOST – Divácky vděčná
komedie o tom, kdo
je vlastně blázen.
Navštivte ve středu
27. září od 19 hodin
Městské divadlo
v Mostě. Vstup 200 Kč.

Senioři budou slavit...
Dokonce s prezidentem
MOST – Součátí farmářských
trhů, které vypuknou na 1. mosteckém náměstí poslední zářijový víkend, bude Svátek seniorů. O pár dnů později, v úterý
3. října, si přijede se seniory do
mosteckého divadla popovídat
prezident Miloš Zeman.
V sobotu 30. září v odpoledních hodinách oslaví svůj svátek senioři. Den seniorů naváže
na Farmářskou slavnost a začíná na tomtéž místě od 13 hodin. Senioři se mohou těšit na
pěvecká vystoupení, módní
přehlídku, ale bude se také
soutěžit. „Na akci mohou senioři dorazit v prvorepublikovém
oblečení. Tři nejnápaditější kostýmy budou oceněny,“ vzkazuje
zájemcům náměstkyně primátora Markéta Stará.
V rámci dne seniorů
se také představí
nový projekt Taxík Maxík, který
by měl v Mostě pro seniory
a hendikepované začít fungovat již od ledna
příštího
roku.
Senioři se tak na
místě dozvědí vše
potřebné. Farmářské
slavnosti a Svátek seniorů proběhne za podpory Ústeckého kraje, Okresní agrární
komory v Mostě a statutárního

města Mostu a dalších sponzorů a partnerů.
Aby si senioři svůj svátek náležitě užili, chystá se za
nimi prezident republiky Miloš Zeman. Popovídat si s ním
ale bude mít pouze omezené
množství seniorů, neboť setkání s hlavou státu se bude konat
v sále městského divadla. Už teď
se zájemci z řad seniorské populace hlásí o místa. Příležitost
položit Miloši Zemanovi dotaz
dostanou i senioři z okolních
měst našeho okresu, kde fungují seniorské kluby. „Doufáme,
že pan prezident přijede, mezi
seniory je o setkání s ním velký
zájem. Ještě čekáme, až prezidentská kancelář dohodnutý termín definitivně potvrdí,“ uvedla
náměstkyně primátora Markéta Stará.
(sol)
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Uzavírka v Radniční se protáhne
MOST – Zobousměrnění Radniční ulice, s jejímiž úpravami se začalo
už v polovině letošního srpna, bude mít zpoždění. Důvodem jsou
vícepráce, které se týkají zdejšího podloží.

Tomáš Klus zazpívá v hale
MOST – Do sportovní haly
v Mostě se v rámci svého koncertního turné chystá Tomáš
Klus. Spolu s ním můžete podpořit dobrou věc. Přineste na
koncert oblečení, které už ne-

unosíte a věnujte jej Momentu! Koncert se koná 3. listopadu od 19 hodin ve Sportovní
hale Most. Vstupenky jsou již
v předprodeji na Ticketstream
nebo na místě za 490 Kč. (nov)

Radniční ulici město částečně uzavřelo 14. srpna. Zajíždět
a vyjíždět sem od té doby mohou
řidiči pouze v části u magistrátu.
Ulice se totiž stavebně upravuje
tak, aby bylo možné ji opět využívat v obousměrném provozu.
Původně měl být termín dokončení do konce září. „Radniční ulice a její zobousměrnění se opozdí.
Schválili jsme prodloužení termínu. Jsou tam potřeba dodatečné
práce,“ potvrdil mostecký primátor Jan Paparega. Problémy se
vyskytly s podložím v části ulice.
„Když se odkryl povrch, tak se

zjistilo, že z dob dávno minulých
se tu nachází velké množství betonu, které jsme nepředpokládali.
Prodloužení prací by mělo trvat
do 16. října 2017,“ upřesnil dále
primátor.
Stavbu zde provádí firma
Herkul, která se stala vítězem
veřejné zakázky, a to za částku
zhruba dvou milionů korun.
Po dobu stavby jsou po obou
stranách parkoviště před magistrátem v ulici Radniční mimo
provoz dvě poslední parkovací
místa ve směru k ulici Jiřího
z Poděbrad a celá plocha komu-

nikace po obou stranách zeleného ostrůvku v ulici Radniční až
po křižovatku s ulicí Jiřího z Poděbrad. Na parkoviště před magistrátem se tak může po dobu
stavby najíždět a vyjíždět z třídy
Budovatelů.
Po zobousměrnění ulice bude
kvůli zvýšenému provozu z bezpečnostních důvodů omezena
rychlost na 30 km/h. Vzniknout
by zde měly také nové chodníčky a místa pro přecházení. „Ze
strany od divadla se buduje nový
dlážděný chodník, kratší potom
také od Cascade směrem k magistrátu a vytvořit by se zde měla
také nová místa pro přecházení,“
doplnil tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák.

Změny nastanou také v parkování. „Parkovacích stání bylo
původně v Radniční ulici vyznačeno 24, ale parkovalo se i mimo vyznačená stání. Po provedení stavby zde bude v parkovacích pruzích
a zálivech zhruba 30 podélných
stání,“ informoval dále Vladislav
Dvořák z odboru investic.
V části silnice před hotelem
Cascade se k provozu využije
obou ramen komunikace, která
jsou od sebe oddělena travnatým ostrůvkem. V této středové
části ulice bude možné parkovat po obou stranách vozovky,
v další části směrem k výjezdu
do ulice Jiřího z Poděbrad potom po straně jedné.
(sol)

Nová zastávka u Kahanu
se musí posunout
MOST – Zastávka u Kahanu, kterou město nechává opravovat
a modernizovat, bude umístěna
v jiných místech, než byli cestující zvyklí.
„Zastávka u Kahanu se bude
posouvat, protože toto místo pro
zastavení vozidel je poměrně
dlouhé. Zastřešená zastávka byla
původně plánována ve stejném
místě jako ta původní. Shodli
jsme se ale na tom, že nechceme,
aby byla zastávka příliš v zadní
části ulice, ale spíše se posunula
ke středu tak, aby to bylo na obě
strany stejně daleko,“ uvedl mostecký primátor Jan Paparega.
Město má v plánu rekonstruovat
i další zastávky v Mostě. „Na příští rok je v plánu i oprava protější
zastávky u Kahanu a budeme se
muset vážně zaobírat i zastáv-

kami u bývalého Bati, kde jsou
rovněž zprohýbané povrchy ze
zámkové dlažby,“ podotkl dále
primátor.
Mnozí cestující se také podivují nad tím, proč nově rekonstruované prosklené zastávky
nejsou kryté i z bočních stran
přístřešku, což pociťují zejména při nepřízni počasí. „Máme
smlouvu s firmou AVK, která je
dlouhodobá. Mají plán oprav zastávek a je to plně v jejich režii.
Bohužel smlouva s touto firmou,
kterou jsme ‚podědili‘ od předchozího vedení, je takto postavená. Můžeme zkusit s firmou
jednat o tom, zda by nebylo možné to nějak změnit, ale pochybujeme, že uspějeme,“ je skeptický
primátor Paparega.
(sol)

Radniční ulice zůstane rozkopaná mnohem déle, než se počítalo.

Farmářské slavnosti: Podojte si krávu
MOST – Poslední farmářské trhy v tomto roce se uskuteční v Mostě poslední zářijovou sobotu. První náměstí provoní nejen jablka
a jablečné dezerty. Svůj den tu budou mít také senioři. Prezentovat
se tu budou také národnostní menšiny, tentokrát vietnamská.
Třetí Farmářská slavnost odstartuje 30. září na 1. náměstí
v Mostě už v 8 hodin. Součástí Farmářské slavnosti bude
soutěž o nejchutnější jablečný
dezert. „Podmínkou je vyrobit
nejchutnější dezert, jehož základem budou jablka. V den
pořádání akce donesou soutěžící své výrobky na místo konání
slavností a odevzdají nejpozději
do 10.30 hodin v označeném
stanu,“ uvedl tiskový mluvčí
mosteckého magistrátu Petr
Baraňák.

Zastávka u Kahanu se posune více do středu ulice.

Zájemci se mohou těšit na
prezentaci, ochutnávku a prodej
kvalitních potravin od regionálních výrobců a pěstitelů, ale i na
bohatý program. „Na programu
bude soutěž v dojení krávy, která bude rozdělena do kategorií
muži, ženy a děti. Mezi další soutěžní klání bude patřit soutěž ve
znalostech o děkanském kostele,“
informoval dále tiskový mluvčí.
Na náměstí se také budou prezentovat národnostní menšiny.
Nyní to bude Svaz Vietnamců
v Mostě. Mimo jiné předvede

taneční vystoupení. V odpoledních hodinách oslaví svůj svátek
senioři. Den seniorů naváže na

Farmářskou slavnost a začíná na
tomtéž místě od 13 hodin.
(sol)

Již třetím
Soutěž
v dojení
rokemkrávy
pořádá
bude
město
rozdělená
Most pravidelné
do tří kategorií.
farmářské slavnosti.

Na Josephu, Radniční a Aquadromu se šetří miliony
MOST – Město Most ušetřilo na sezonních veřejných zakázkách.
Nejvíce úspor představovaly nové inženýrské sítě v rozvojové zóně
Joseph. Zobousměrnění Radniční ulice či odbavovací systém na
Aquadromu.
V případě deseti nejvýznamnějších veřejných zakázek, které se realizovaly na Mostecku
na přelomu června a července,
město ušetřilo téměř 13 milionů korun. „Nejvýznamnější
veřejná zakázka, u níž byla zaznamenána nejvyšší úspora, 46
procent, se týkala prodloužení
inženýrských sítí v průmyslové
zóně Joseph, aby zde mohli být
v budoucnu umístění další investoři,“ informoval vedoucí
odboru zadávání veřejných zakázek mosteckého magistrátu
František Jirásek. Náklady na
nové inženýrské sítě se odhadovaly na 22 milionů korun
bez DPH. Díky cenové nabídce
společnosti Ekostavby Louny

ve výši bezmála dvanáct milionů korun bez DPH se podařilo
tuto částku snížit téměř na polovinu. Druhou nejobjemnější úsporu přinesl městu Most
nový odbavovací systém, který
se v současné době realizuje na
Aquadromu, a to ve výši osmnácti procent. Modernizace
koupaliště v Topolové se ujala
vítězná firma HaSaM.
Ušetřilo se ale i na stavebních pracích. Například zobousměrnění Radniční ulice,
které provádí společnost Herkul, si vyžádá přes jeden a půl
milionu korun bez DPH. To je
oproti předpokladům úspora
28 procent. Mezi další „levnější“ zakázky patří také opravy

podzemního vjezdu k budově
magistrátu (firma World – Stav,
náklady zhruba milion a dvě
stě tisíc korun bez DPH, 23%
úspora), rekonstrukce sociálního zařízení v mateřince v ulici J.
Kříže a v základní škole ve Svážné ulici (společnost K – Efekt
Most, náklady bezmála dva miliony korun, 10% úspora) a vybudování multifunkčního hřiště
u mateřské školy v ulici Antonína Sochora (firma 4soft, náklady zhruba čtyři sta tisíc korun
bez DPH, 3% úspora). „Zhruba
šestiprocentní úspory jsme dosáhli i v případě rekonstrukce
zastávky MHD u Kahanu, za niž
město zaplatí společnosti JMV
tech téměř dva miliony a čtyři sta
tisíc bez DPH. V tomto případě
je úspora sice nižší, ale je to dáno
tím, že se využila nová technologie zastávkových panelů, které
jsou sice dražší, ale zato mnohem

kvalitnější,“ vysvětlil dále František Jirásek.

Významné úspory
u levnějších zakázek
• restaurování sloupu sv. Jana
Nepomuckého u děkanského
kostela (zhotovitelem bude
Radomil Šolc z Prahy, náklady 360 000 Kč bez DPH, 45%
úspora)
• rekonstrukce jídelních výtahů v mateřských školách
v ulicích Bělehradská a Antonína Dvořáka (zhotovitel Jiří
Hasman, náklady 572 000 Kč
bez DPH, 10% úspora)
• pořízení výstroje a výzbroje
pro strážníky městské policie
(firma Bartolini, odběr zboží
ve finančním objemu zhruba
jeden milion korun ročně bez
DPH, 15% úspora).
(sol)
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O nové bio kontejnery mají Mostečané zájem
MOST – Ještě do konce listopadu budou zajišťovat Technické služby města Mostu svoz bioodpadu zdarma z nových plastových nádob, které letos pro občany pořídily. Nové hnědé kontejnery dostali
všichni zájemci zdarma. Svoz bioodpadu tak výrazně stoupl.
Zhruba šestnáct set nových
plastových bio popelnic a kontejnerů určených pro bioodpad
pořídily technické služby na jaře
letošního roku jako novinku pro
občany. Kontejnery byly pro Mostečany zdarma a získal je každý,
kdo o ně projevil zájem. „Zhruba
z devadesáti procent se nám podařilo využít všechny nové nádoby
na bioodpad a umístit. Občané je
využívají a služba funguje. Množství bioodpadu se tak výrazně
navýšilo, což bylo i naším cílem.
Přesná čísla budeme ale znát až
počátkem prosince,“ uvedl Jan
Hepnar z oddělení odpadového
hospodářství Technických služeb
města Mostu. Ne všichni ale možnosti pro umístění nových nádob
využili. „Jsou i občané, kteří mají
rodinný domek a o kontejnery
nemají zájem z různých důvodů,
například neprodukují žádný bioodpad nebo třídit nechtějí. Proto
nádoby, které nám zůstaly, máme
uložené v našem skladu,“ doplnil
dále Jan Hepnar.
Nové nádoby na bioodpad
nahradily plastové pytle, které
si Mostečané ještě v loňském
roce museli kupovat a jejichž
svoz zajišťovaly technické služby
rovněž zdarma. V loňském roce
se tímto způsobem svezlo kolem sto tun bioodpadu. O nové

nádoby projevili zájem zejména domkaři, ale kontejnery se
umisťovaly i mimo rodinné
domky. „Pokud měli lidé zájem,
aby měli bio popelnici u rodinného domku, tak si vždycky udělali
místo a kontejner dostali. Například v Čepirozích mají lidé
nádoby i na společných místech
venku, kde jsou umístěné vedle
běžných kontejnerů. Každý se
zařídil podle toho, jak mu to vyhovuje,“ uvedl dále Jan Hepnar.
Nové plastové kontejnery,
o větším objemu, pořídily technické služby také pro bytová
družstva a společenství vlastníků bytových jednotek, která zajišťují sekání trávy kolem domů.
„Bytová družstva také obdržela
kontejnery. Poslední kontejner

jsme umisťovali zhruba před dvěma měsíci, protože se asi informace o nových nádobách dostala
k některým až později a nakonec
této možnosti také rádi využili,“
doplnil dále Jan Hepnar.

Jídlo a igelitové pytle
do hnědých kontejnerů
nepatří!
Do bio kontejnerů je nutné
vyhazovat jen odpad, který je
uvedený na informačních letácích a na samolepkách, které

I

Nové nádoby na bioodpad zlepšily kulturu odpadového hospodářství. Nádoby jsou odvětrané,
takže nezapáchají, jsou estetičtější než pytle, které se dříve povalovaly před rodinnými domky.
jsou na kontejnerech vylepeny.
„Pochopitelně se občas najde

Nové nádoby, které nahradily pytle, si Mostečané pochvalují.

hříšník, který do těchto kontejnerů vyhodí kde co, zbytky jídla
apod. Nejčastěji se setkáváme
s bioodpadem, který je v nádobách ještě v plastových obalech.
Takže stoprocentní třídění to
není. Ale z celkového hlediska
zatím nemáme větší problém na
kompostárně, kam tento odpad
předáváme k dalšímu využití.
Určitě uvítáme, když budou lidé
dodržovat skladbu bioodpadu,
který do těchto nádob patří,“
apeluje na občany Jan Hepnar.
Kontejnery a popelnice na
bioodpad zůstanou ve většině
případů rozmístěné v Mostě
i přes zimu. Staženy by měly
být pouze velké SK kontejnery,
které jsou umístěny na volně
přístupných místech. „Předpokládáme, že občané si „své“ nádoby na zimu uschovají a na jaře
budou mít tyto nádoby připraveny k dalšímu používání. Máme
přesně vedené záznamy, na jaká
popisná čísla jsme nádoby umístili. Počítáme ale i s tím, že na
jaře, až začne nový svoz bioodpadu, se určitě objeví případy,
kde bude nádoby chybět. Ať už se
bude jednat o krádeže, případně
o vandalismus,“ podotýká Jan
Hepnar. Technické služby totiž už evidují případy, kdy i bio
kontejnery pohltily plameny.
„V ulici Na Vyhlídce někdo zapálil plastové kontejnery a požár
stihl i nové nádoby na bioodpad,“ potvrdil vedoucí sekce odpadového hospodářství. (sol)

Zleva: diakon - otec Martin a teplický duchovní Tomáš Pulc.

Židovská obec uctila vojáky
MOST/TEPLICE – Židovská obec
Teplice, která spravuje také
Židovský hřbitov v mostecké
městské části Souš, objevila nedávno hroby sovětských vojáků.
Poté, co se podařilo dohledat
jmenný seznam padlých a hroby
upravit, obec uspořádala pietní
akt, kterého se zúčastnila i řada
hostů z Mostu.
Jedenadvacet hrobů sovětských vojáků, kteří padli v roce
1942, objevili dělníci při revitalizaci židovského hřbitova. Nejedná se přitom s největší pravděpodobností o Židy. Proč zde
tedy jsou pochováni? „Zřejmě
přišli o život v tehdejším lágru.
Ten byl blízko teplického židovského hřbitova, a proto je zřejmě

pohřbili zde,“ uvedl předseda
Židovské obce Teplice Oldřich
Látal. Na základě jmenného
seznamu a spolupráci s konzulátem v Karlových Varech se podařilo zjistit totožnost ostatků
zemřelých vojáků a kontaktovat
i jejich příbuzné. „Jsem rád, že
uctít památku vojáků přišli i hosté z okolních měst. Je důležité si
hrdinsví padlých a historii neustále připomínat,“ uvedl Oldřich
Látal. Židovský rabín Tomáš
Pulc pronesl modlitbu za mrtvé
a spolu s pravoslavným knězem
na hroby umístili rudé karafiáty.
Věnec přišel položit i generální
konzul Ruské federace v Karlových Varech Michael Ledonov.
(nov)

Rozmáňo oslaví narozeniny v novém kabátě
MOST – Přesně třicet let od svého založení oslaví 25. října mostecké Divadlo rozmanitostí. Dětská loutková scéna už zahájila novou
divadelní sezonu a to ve zcela novém provedení. Kromě zateplení
a rekonstrukce budovy, se malí i velcí diváci dočkali slibovaného
pohodlí - nových sedadel, které spolufinancovala Vršanská uhelná.
Malé i velké návštěvníky
přivítalo Rozmáňo v polovině
září v oranžovo šedivo červeném provedení. Barevná fasáda
byla totiž součástí rekonstrukce, kterou dokončuje Stavební
a obchodní společnost Most za
téměř osm milionů korun bez
DPH. Oprava divadla zahrnovala také zateplení objektu,
výměnu oken a vchodových

dveří. Divadelní budova dostala nové parapety, hromosvody
a vzduchotechniku pro odvětrání sociálních zařízení. Změny
k lepšímu se dočkal také chodník podél objektu a venkovní
schodiště.
Zásadní změnou, kterou ale
diváci zaznamenali asi nejvíce,
byla výměna původních sedadel
za komfortní, uzpůsobená i pro

Nové sedačky znamenají velké pohodlí.

dospělého diváka. „Původní sedadla, která pamatovala několik
desítek let a už přesluhovala, byla
přizpůsobená pro dětské diváky.
Sedadla měla například nízká
opěradla, byla tvrdá. Nová jsou
nejen velmi estetická, ale hlavně
pohodlná. Zhotovovala je specializovaná firma, která dělala před
lety sedadla i v našem městském
divadle,“ uvedl jednatel Městského divadla v Mostě Václav
Hofmann.
Půldruhé stovky sedadel nechalo město v divadle nainstalovat i díky daru Vršanské uhelné,
která zafinacovala čtyři sta tisíc

korun. Zbývající částku pak zaplatilo město ze svého rozpočtu, stejně jako i rekonstrukci
samotnou. Zakázku realizovala firma HOHO – VH, s. r. o.
z Vlčnova za více než osm set
tisíc korun. „Odborná firma sedadla nejen instalovala, ale také
přímo vyrobila na míru. Mají své
zkušenosti, vyráběli a instalovali
sedadla i v mnohých dalších divadlech, jako je například Světozor, divadlo v Karlíně či vinohradské divadlo,“ uvedl tiskový
mluvčí mosteckého magistrátu
Petr Baraňák.
(sol)

Rozmáňo září novotou.

Další ﬁlmaři na severu: seriál, ﬁlm i pohádka
ÚSTECKÝ KRAJ/MOSTECKO – Na Mostecku se aktuálně natáčí seriál
Most pod taktovkou Jana Prušinovského. V psychiatrické léčebně
v Petrohradu se zase točí film Úsměvy smutných mužů, v Doksanech
pohádka Čertí brko a nedaleko Ústí nad Labem film Hastrman.
Intenzivně se natáčí v Mostě
a jeho blízkém okolí. Natáčení komediálního seriálu Most
proběhlo mimo jiné i během
prvního zářijového víkendu během evropského závodu tahačů
- Czech truck Prix, kde se s extrémně náročnými podmínkami – tedy natáčení mezi tisíci
návštěvníky závodů – musel
vypořádat tým České televize
pod taktovkou Jana Prušinovského.

Populární sportovní klání se
stalo dějištěm i dalšího filmového projektu, a to filmu Úsměvy
smutných mužů režiséra Dana
Svátka podle předlohy ústeckého spisovatele Josefa Formánka. Film o úspěšných mužích,
kteří spadli až na samé dno, se
odehrává nejen na půdě protialkoholní léčebny. Ukazuje, jak
snadno se může člověk dostat
na scestí a jak nelehká je cesta zpět. Jen rozhodnutí léčit se

I

Role ve filmu, který vypráví osudy čtyř chlapíků, kteří se potkají
při nelehkém úkolu, přijali přední
čeští herci jako David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Jaroslav
Plesl, Ivan Franěk či Simona Babčáková. Část natáčení se přesune i do
ústeckého minipivovaru na Rychtě
nebo do oblasti Českého Švýcarska
– malebné vesnici Kytlice.
mnohdy nestačí. Jedna z cest,
jak se z toho dostat ven, vede
přes sport, v tomto případě běhání. A právě i proto využili
filmaři pro své filmové záběry
ústecký půlmaraton, kterým se

herci uplynulý víkend také proběhli. Jedním z momentů filmu
se stala nejzajímavější část tohoto běžeckého závodu, průběh
Spolchemií.
Natáčení Svátkova filmu se
ale v těchto dnech ubírá zejména do Petrohradu. Právě totiž
zdejší psychiatrická léčebna,
jedno z hlavních dějišť natáčení,
filmaře nejvíc oslovila. „Z prostor, ve kterých právě natáčíme,
jsme nadšení. Prošli jsme desítky
areálů, které by se daly proměnit
právě v léčebnu a až v Petrohradě
jsme našli to pravé,“ dodal přímo při natáčení režisér snímku
Dan Svátek.
(sol)

Pell Mell v Rokáči
MOST - V pátek 22. září ve 21 hodin vystoupí v mosteckém Rokáči Vinohrady PELL MELL a CONTINUE.
Chomutovská kapela PELL
MELL je na hudební scéně od
roku 2003. Má za sebou nespočet koncertů po klubech a festivalech v celé ČR. Kapela vydala
dvě EP a několik singlů. Natočila
3 oficiální videoklipy. Pražská
hardrocková parta CONTINUE
vznikla koncem roku 2011.

Od té doby jsou vidět a slyšet
převážně v pražských klubech,
jako jsou Vagón, Slamník, Fatal
a podobně. Mají za sebou první
album Take Me natočené v průběhu let 2012 - 2015. Původní
anglicky zpívaná muzika kapely
čerpá z klasického hardrocku
70. let včetně toho, že se nebojí
delších stopáží, psychedelických
pasáží a experimentů. Od svého
prvního koncertu hrají v nezměněné původní sestavě.
(nov)
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Radní z Mostu způsobil rozruch
výrokem „Cikáni jsou jako medúzy…“
rel Novotný odpověděl: „Za svůj
výrok jsem se omluvil. Přijal jsem
trest a zrušil jsem svůj profil na
Facebooku. O odstoupení z kandidátky určitě neuvažuji,“ sdělil.

N

Hospic dostal dar
- zakoupí šetrnou
antidekubitní matraci
MOST - Finanční dar ve výši 30
tisíc korun na nákup antidekubitní matrace získal pro nevyléčitelně nemocné pacienty
Hospic v Mostě. Peníze dostal
od Nadačního fondu Umění doprovázet, který pomáhá českým
hospicům již jedenáct let.
„Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je
ošetřovatelská péče,“ říká ředitelka hospice Blanka Števicová.
„Naši klienti jsou velmi křehcí,
a potřebují tudíž velmi šetrnou
péči. V péči o ně nám velmi dobře
pomáhají antidekubitní matrace
řízené automaticky doplňováním vzduchu, které se nám velmi
osvědčily,“ vysvětluje ředitelka.
„Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice
vděčni, neboť nám umožní další
šetrnou matraci zakoupit,“ dodává.
Aktuální finanční dar, který
Hospic v Mostě od Nadačního
fondu Umění doprovázet dostává, pochází z projektu fondu

s názvem Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem
pomáháme hospicům získávat
finanční prostředky na nákup
přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi,
ale také velmi usnadňují práci
ošetřujícího personálu,“ říká
Hana Haráková, zakladatelka
a předsedkyně správní rady nadačního fondu. Jedná se například o automatická polohovací
lůžka, kontinuální dávkovače
léků, oxygenátory, odsávačky,
infuzní pumpy či výše zmíněné antidekubitní matrace, které
patří mezi důležité vybavení
hospice.
Hospic v Mostě, o. p. s. slouží
nevyléčitelně nemocným pacientům (převážně s onkologickým onemocněním) a jejich
rodinám již od roku 2005. Za
dvanáct let své existence poskytl
péči 2 198 pacientům (více na
www.hospic-most.cz).
(nov)

MOST/ČESKÁ REPUBLIKA – V závěru minulého týdne rozvířil
(zatím) takřka klidné vody předvolební kampaně mostecký radní za ČSSD a současně náměstek
ministra průmyslu Karel Novotný. Jeho facebookový „proticikánský“ výrok zvedl ze židle
ministerského šéfa a špičky sociální demokracie. Běžní občané
naopak Karlu Novotnému vyjadřují podporu.
Do redakce dorazila řada
e-mailů s komentáři k výroku
na facebookovém profilu, kam
Karel Novotný napsal: „Cikáni jsou jako medúzy, otravný
a k ničemu.“ Na sdělení ještě
ten den reagoval ministr průmyslu a obchou Jiří Havlíček,
který výrok svého spolustraníka
a podřízeného zásadně odmítl. Karla Novotného potrestal
oficiální výtkou a odebráním
čtvrtletních odměn. Náměstek
ministra průmyslu a kandidát
na poslanecký post Karel Novotný se za výroky vůči Romům
posléze omluvil: „Hluboce lituji,
že jsem se nechal unést,“ napsal
v oficiální omluvě, kterou rozeslalo ministerstvo. Navíc nabídl
svou rezignaci, kterou však ministr nepřijal.
Na dotaz týdeníku Homér,
zda uvažuje o odstoupení z kandidátky do Poslanecké sněmovny (kandiduje ze 13. místa), Ka-

Stejný názor zastává šéf krajské
buňky ČSSD Jaroslav Foldyna, který nehodlá z Novotného
„úletu“ vyvozovat žádné razantní politické důsledky. „Frustrace

obyvatel z neefektivní sociální
politiky je velká. A možná si pan
náměstek ulevil, protože ten Most
je plný takových problémů,“ uvedl Jaroslav Foldyna.
(ina)

apsali jste nám

Vážený pane Mgr.,
reaguji na článek, kde Vás
média odsuzují za Váš výrok,
že „cikáni jsou jako medúzy
- otravný a k ničemu“.
Plně s Vámi souhlasím a vím,
o čem mluvím, protože jsem pár
let bydlel v domě, kde město
proložilo majoritní většinu s cikánskou populací. Samozřejmě
to nefungovalo a nás normální
občany, kteří chodili do zaměstnání a snažili se udržovat pořádek, to přestalo časem bavit.
Cikáni jsou prostě jiná mentalita, ale nevím, proč se jim máme
přizpůsobovat my.
Většina cikánů opravdu nestála za nic. Našlo se pár výjimek, se kterými se dalo komunikovat, ale tyto se časem
odstěhovaly od těch nepřizpůsobivých ze své komunity. Nestydí se za oslovení cikáni, spíše je uráží výraz ROM, který je
synonymem pro všechny tmavé

„lehkoživky“, které nikdy dělat
nechtějí a jen se snaží parazitovat na sociálním systému.
Bohužel žijeme v době, kdy se
nesmí nazývat věci pravým jménem a hledají se všechna možná
řešení, jen aby se nemohlo říci
na plná ústa to, co je pravda. Že
by se mělo měřit všem stejným
metrem a ne se nechat ukřičet
pod záminkou rasismu a xenofobie, což je dnes oblíbená
obrana, když po nějakém etniku
chceme nějakou povinnost.
V současné době klasické
téma „sluníčkáři“, když by někdo chtěl po migrantech nějaké
povinnosti. Mají přece jen práva a to i na úkor hostitelů. Kam
jsme to došli, je mi z toho občas
smutno.
Zažil jsem totalitu, rozhodně bych se do ní nerad vracel,
ale jedině „komouši“ se snažili
dotlačit cikány k práci. Dnes ti,
co jen čerpají ze sociálního sys-

tému, nejvíc křičí, jak by pracovali a nikdo je nechce… Všichni
vědí, že to není pravda, jen se
velkým demokratům nechce
říct, že to není pravda, nebo se
to už ani nesmí? Nechápu, proč
si tak stále lžeme. Lež má přece
krátné nohy, což platí stále.
Kdo se nepoučí z historie, je
nucen si ji zopakovat. To nezmění žádné výplody a kecy rádoby demokratů.
I Říše římská dojela na svoji
velkorysost a přemíru demokracie ve vztahu k těm, kteří si
ji nezasloužili.
Držím Vám palce, vyslovuji
Vám a Vašim názorům plnou
podporu a věřím, že přijde
doba, kdy bude Váš názor podporovat více občanů a i z řad
politiků, kteří se stále snaží „někomu“ zavděčit.
S pozdravem
Ing. Václav Valeš - občan, daňový poplatník a volič.

Dobrý den
Nechápu, proč za to máte,
pane Novotný, přijít o odměny.
Ať si každý uvědomí, že cikán
je, byl a bude. Žádní Romové neexistují. Je to nesmyslný
virtuální vymyšlený blud. Ten,
kdo je cikán, tak je cikán a ne
něco virtuálního. Takže to dejte
nějakému právníkovi, protože
každý advokát to musí vyhrát.
Ten, kdo se považuje za Roma,

tak neexistuje, protože Romové
nejsou. To je úplně to samé, jako
bych se považoval za avatara,
což též je smyšlené, takže bych
vlastně nebyl a nehledě na to,
bych ještě mohl mít problém za
klamání mé osoby, což je do jisté
míry podvod. Takže si stůjte za
svým, a pokud se někdo považuje za Roma, tak vlastně neexistuje. A pokud někdo tvrdí,
že Romové jsou, tak se, prosím,

ptám, kde mají tedy stát, aby
člověk věděl, odkud pocházejí.
Nenechte si to líbit a bojujte za
pravdu a za spravedlnost, protože opravdu spravedlnost je na
Vaší straně, ať se to někomu líbí,
nebo ne. Díky vládní organizaci
pro cikány slovo Rom tolerují, ale nikdo takový neexistuje.
Takže je to podvod a klamání
o něčí pravdě.
Přeji krásný den. P. Svačina

Modely z Merkuru na soutěžní výstavě
MOST – Modely postavené ze stavebnice Merkur předvedou žáci
základních škol v říjnu ve Středisku volného času v Mostě. Soutěžní výstavu pořádá spolu s Magistrátem města Mostu Vršanská
uhelná, a. s., jedna ze společností Pavla Tykače, která loni přispěla
na nákup stavebnic do jedenácti mosteckých základních škol třemi
miliony korun.
Letos se díky Vršanské uhelné
Merkury dostanou i do dalších

základních škol a nově i jedné
střední školy. Žákům a studen-

tům by měly zpříjemnit výuku
technických předmětů a podpořit jejich zájem o technické
učební a studijní obory. V rámci
vyhlášené soutěže budou mít
žáci měsíc na to, aby jednotlivě
nebo v týmech sestrojili s využitím Merkuru modely či instalace na téma energie. Jejich

výtvory budou v průběhu října
vystavené ve Středisku volného
času, kam si je zájemci mohou
přijít nejen prohlédnout, ale
i hlasovat o nejzajímavější modely. Svého favorita vybere také
odborná porota. Vítězové obou
kategorií získají od Vršanské
uhelné zajímavé ceny.
(nov)

Jízdní řády najdete už
i v „chytrých“ telefonech
MOSTECKO – Cestující budou
mít snadnější orientaci v jízdních řádech. V kolik jim pojede
spoj, totiž budou moci zjistit
i z domova. Dopravní podnik
měst Mostu a Litvínova totiž
spouští novou mobilní aplikaci
jízdních řádů.
Odkaz ke stažení naleznou
zájemci přímo na webové stránce dopravce (http://www.dpmost.cz). Aplikace Jízdní řády
„JRm“ společnosti FS Software
je určena pro platformy s operačním systémem Android
(Samsung, Huawei…) a iOs pro
zařízení iPhone, iPad, iPad Pro.
Společnost FS Software je
dlouholetým dodavatelem dopravního podniku, dodává software SKELETON, což je modulární systém pro konstrukci,
plánování, řízení a analytiku
dopravy. Proto byla zvolena
mobilní aplikace od této společnosti. „Jde o další krok, jak

vylepšit naše služby pro zákazníky, kteří tak mají další důvod,
proč s námi jezdit,“ řekl David
Jehlička, dopravně-technický
náměstek mosteckého dopravce
s odkazem na probíhající kampaň Máte Hromadu Důvodů
(informovali jsme v minulém
vydání, pozn. red).
Stejnou mobilní aplikaci již
využívá několik dopravních
podniků v České republice.
V Ústeckém kraji je to například Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova, Dopravní
podnik města Ústí nad Labem,
Děčín a společnost ARRIVA
CITY Teplice. V dalších krajích jde například o Dopravní
podnik měst Liberce a Jablonce,
dopravní podniky v Českých
Budějovicích, Hradci Králové,
Pardubicích, Ostravě, Opavě
a Olomouci, na Slovensku jsou
to dopravní podniky v Bratislavě, Žilině či Košicích.
(sol)

Generální ředitel těžařské společnosti Vladimír Rouček obdivuje šikovnost a zručnost školáků, s jakou se popasovali při skládání stavebnic Merkur.
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Výrobci regionálních potravin opět bodovali
ÚSTECKÝ KRAJ - Až do 23. září
mohou návštěvníci zavítat na
litoměřické výstaviště na tradiční Zahradu Čech. Zahájení
letošního ročníku s podtitulem
Oděna do darů přírody patřilo právě oceněným výrobcům
a předání certifikátů výhercům,
kteří se utkali o značku Regionální potravina Ústeckého
kraje a Nejlepší potravinářský
výrobek Ústeckého kraje - Kraje
Přemysla Oráče. Zahrada Čech
je i v letošním roce zapojena do
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
Certifikáty vítězům předal
náměstek ministra zemědělství
Pavel Sekáč, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
litoměřický starosta Ladislav
Chlupáč, radní Ústeckého kraje
Jitka Sachetová a další významní hosté. O značky se letos uchá-

zelo hned 455 výrobků. O loga
se soutěžilo hned ve čtrnácti kategoriích. Všechny oceněné výrobky byly tradičně k zakoupení
přímo v místě výstaviště.
„Jako každý rok bych rád vyjádřil velké poděkování organizátorům výstavy, a věřím, že
tato tradice bude nadále zachovaná. Samozřejmě poděkování
patří hlavně českým zemědělcům a potravinářům za jejich
vynikající kvalitní výrobky, které
pro naše občany dokáží vyrobit
a vypěstovat,“ uvedl na závěr
předávání cen hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Kromě stánků s regionálními
výrobky, květinami i dalšími potřebami pro dům a zahradu mohou i v letošním roce ochutnat
a zakoupit ty nejlepší oceněné
potravinářské výrobky z celého
kraje.
(nov)

Značku Regionální potravina Ústeckého kraje 2017 obdržely následující výrobky:
Kategorie:

Výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně RETRO ŠUNKOVÝ SALÁM
opracované včetně uzených DANIEL STŘÍBRNÝ, LOUNY
mas

2.

Masné výrobky trvanlivé, VEPŘOVÉ MASO OD ZRCADLA
tepelně neopracované, kon- VAROZA, S.R.O., BŘEZNO U CHOMUTOVA
zervy a polokonzervy

3.

Sýry včetně tvarohu

JULČIN TUČNÝ TVAROH S MEDEM
BARBORA MAREŠOVÁ, BŘVANY

4.

Mléčné výrobky ostatní

KOZÍ KEFÍR
JAKUB LAUŠMAN, DRŽOVICE

5.

Pekařské výrobky včetně
těstovin

ONĎASŮV PODMÁSLÁK
JIŘÍ ONDEČKO, DĚČÍN

6.

Cukrářské výrobky včetně
cukrovinek

KARAMELOVÝ VĚTRNÍK
JANKA KOVANDOVÁ, LIBOUCHEC

7.

Alkoholické a nealkoholické
nápoje

SEDMÝ SCHOD
ŽATECKÝ PIVOVAR, SPOL. S R.O., Žatec

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé
nebo zpracované formě

KVĚTÁK
PETR TŮMA, TEREZÍN

9.

Ostatní

NEUDĚLENO

Hejtman Oldřich Bubeníček (druhý zprava) je na „naše“ výrobce kvalitních potravin pyšný.

Peníze z kasičky tripartity už nepotečou
MOSTECKO – Mostecká tripartita už nebude finančně podporovat
projekty, na které bude možné žádat dotace z národních, případně
evropských dotačních programů.
Až do letošního roku mohly
členské organizace Hospodářské a sociální rady Mostecka žádat o příspěvek z Fondu
podpory projektů. Regionální
tripartita vyhlašovala dvakrát
ročně výzvu a mezi žadatele se obvykle rozdělovalo půl
milionu. V letech 2014 a 2015
dokonce rovný milion korun.
Naposledy se tímto způsobem
mezi pětici žadatelů během druhé letošní výzvy rozdělilo 200
tisíc korun v červenci. „Nejde

o to, že bychom nechtěli vznik
projektových dokumentací našich členů nadále podporovat, ale
během let už se změnil původní
smysl a cíl, s nímž jsme fond kdysi zakládali. V současné době už
existuje řada dotačních titulů,
z nichž se dají financovat i projektové dokumentace,“ vysvětlila
Helena Veverková, předsedkyně
HSRM. Už během prázdninového jednání výběrové komise
se řešila možnost, že by do rozpočtu hospodářské a sociální

rady na příští rok Fond podpory
projektů nebyl zařazen. Tuto variantu podpořilo i předsednictvo HSRM na svém zářijovém

I

Úspěšně realizované projekty,
které regionální tripartita podpořila, si mohli členové prohlédnout prostřednictvím exkurze,
kterou pro ně připravila komise pro
oblast cestovního ruchu při HSRM.
Během ní zájemci zavítali například
do města Lom, Meziboří a obce
Louky u Litvínova nebo Podkrušnohorského technického muzea.
jednání. Regionální tripartita
se však tímto krokem nezříká

možnosti podpořit zajímavé
projekty. Bude to ale jinou formou, než doposud poměrně
administrativně náročným vyhlašováním výzev pro uchazeče.
„Je ale také možné, že se k tomuto modelu v budoucnu ještě vrátíme, například během příprav
dalšího programovacího období
Evropských fondů kolem roku
2020,“ doplnila předsedkyně
Helena Veverková.
Fond podpory projektů
HSRM vznikl v roce 2009. Jeho
cílem bylo pomoci členským
organizacím s kvalitním zpracováním dokumentace pro jejich
rozvojové projekty.
(sol)

Domácí puťka
S manželem Jaroslavem žila
Kateřina v domku na předměstí.
Jaroslav měl malou firmu. Zaměstnával jednoho člověka a z příjmů
firmy pohodlně uživil Kateřinu
i dva syny. Kateřina nechodila do
práce, starala se o děti, zahradu
a dům. Pekla a vařila, dbala o to,
aby se její kluci měli
dobře. Scházela se
s kamarádkami z ulice, chodila s nimi na
jógu. Vozila kluky
na kroužky, připravovala se s nimi do
školy. Jaroslav se
vracel domů každý
den večer. Sedávali spolu u televize
nebo jen tak u skleničky vína či šálku
kávy a povídali si
o všem, co ten den
prožili. Měli šťastné manželství.
V noci nebyl Jaroslav nijak zvlášť
náruživý, Kateřině ale jeho klidný
způsob milování vyhovoval. Cítila
ze svého manžela jistotu, kterou
potřebovala. Jaroslav jednou za
dva měsíce odjížděl na víkend
chytat ryby. Sbalil si pruty a veškeré vybavení, Kateřina ho vybavila
jídlem a teplým oblečením na noc.
Kluci tento víkend jezdili k babičce. Kateřina zůstávala sama doma.
S Jaroslavem se dohodli, že to budou takové dva dny, které si každý
užije podle svého. V pátek, sotva
Jaroslav i s kluky odrazil od domu,
Kateřina vklouzla do sprchy. Smyla ze sebe pyl domácí hospodyňky.
Pečlivě si upravila své dlouhé vlasy, které obyčejně nosila natočené
v loknách. Stáhla je z obličeje do
culíku, gelem uhladila každý vlásek. Na obličej nanesla líčidla.
Zvýraznila oči a rty obtáhla rudou
rtěnkou. Na sebe oblékla těsnou
lesklou kombinézu. Doplnila výraznými šperky. Na nohy obula
vysoké boty s jehlou místo podpatku. Podívala se na svou proměnu do zrcadla. Byla spokojená.
Už nebyla Kateřina, domácí puťka.
Byla z ní Uršula, domina, před kterou se chlapi plazili. Podívala se do
svého diáře, přehodila přes sebe
plášť, vzala kabelu, ve které měla
všechny potřebné pomůcky a vyrazila za prvním klientem. Byl to
stálý zákazník, ke kterému jezdila
Uršula už řadu let. Byl to manažer velké firmy, neustále ve stresu,
zvyklý, že ho lidé poslouchají na
slovo a on rozhoduje o miliónových zakázkách. Otevřel Uršule
dveře své luxusní vily a pozval ji
dál. Na tváři měl blažený úsměv,
kterému se nedokázal ubránit při
pomyšlení na následující hodiny.
Ten úsměv Uršulu rozzlobil. Dřív,
než odložila plášť, uhodila muže
do tváře. Nařídila mu, aby si klekl. Zabodla mu tenký podpatek
do dlaně, kterou měl opřenou
o zem. Pak se otočila a odcházela do pokoje, který byl pro jejich
hrátky připravený. Muž se plazil za
ní. Přes rameno se na něj ohlédla
a prohodila, ať se připraví na trest.
Dnes nemá na hry náladu. Trvalo
několik hodin, než měl její klient
dost ponižování, ran a bolesti. Po
celou dobu se Uršula skvěle bavila. Užívala si tu možnost ovládat
muže, bavila ji jeho bezmocnost,
když ho poutala, vzrušovaly ji
podlitiny a pruhy rudé kůže, které
zůstávaly po bičování. Když skončili, muž se třásl na pokraji sil. Byl
ale šťastný a spokojený. Někdo jiný
převzal zodpovědnost a vládu nad
jeho životem. Alespoň na chvíli
nemusel rozhodovat, ale musel se
zcela podřídit. Zaplatil Uršule atmosférickou částku. Mezi dveřmi
ještě natáhla ruku a rudými nehty
ho štípla do bradavky. Usmál se
na ni a dohodl si další návštěvu.
U prvního klienta se Uršula zdržela víc, než předpokládala. Dru-
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hý muž už na ni netrpělivě čekal.
To bylo něco jiného než první
zákazník. U tohoto muže Uršula
zůstávala větší část víkendu. Muž
se proměnil na víkend v jejího
otroka. Z vlivného advokáta se
stal roztřesený pejsek, který se
za Uršulou plazil
po čtyřech a žebral
o její pozornost.
Sloužil jí vděčný za
každý pohled, který
mu věnovala. Když
měla dobrou náladu,
dovolila mu, aby ji
umyl. V noci, když
spala, ležel spoutaný
do kozelce vedle její
postele na studené
dlažbě s roubíkem
v ústech. Rozvázala
ho až ráno. V neděli
ráno od svého advokáta odcházela.
Na cestu jí dával bohatou odměnu.
Neměl žádnou partnerku, žádnou
rodinu. Měl jen Uršulu. Přál si, aby
s ním mohla Uršula trávit víc času.
Ta byla ale neoblomná. Jen ten víkend, kdy je její manžel pryč. Tu
neděli ale advokát nehodlal Uršulu
jen tak pustit. Chtěl ji vídat častěji. Alespoň každý druhý víkend.
Nechtěl ji prosit. Z otroka se lusknutím prstu stal advokátský žralok. Přesně věděl, co chce a také,
jak toho dosáhnout. Řekl Uršule,
že si prověřil jejího manžela. Ve
firmě jejího manžela nesouhlasí
účetnictví. Krátí daně, podvádí
klienty. Mohl by skončit ve vězení.
Pokud ale bude Uršula vstřícná
a věnuje mu více svého času, zařídí pro firmu jejího manžela více
klientů a zajistí, aby už nikdo jiný
nemohl najít ve firmě stejné chyby, jako zjistil on. Vyčkávavě se
na Uršulu díval. Chtěl ji mít pro
sebe a byl ochotný udělat pro to
úplně všechno. Byla to jeho paní.
Potřeboval ji, i kdyby měl zničit
svou pověst i advokátskou praxi.
Uršula se na něj dívala chladným
a neproniknutelným pohledem.
V duchu rychle zvažovala své
možnosti. Znala svého právníka.
Věděla, co je to za hajzla. Byla si
jistá, že je všeho schopný. V hlavě
jí také bleskla vzpomínka na jiného muže. S tím ji seznámil její
první klient. Takový starší, usedlý
ředitel. Bohatý až ostudně. Měl
všechno a toužil po trestu. Jen se
bál, aby se o tom někdo nedozvěděl. Uršulu a její občasné návštěvy
v naprosté diskrétnosti mu doporučil. Vlastně ji už ten ukňouraný
právník nebavil. Mohla si stejné
peníze vydělat i jinde a bez závazků. Byla si jistá, že o její přítomnosti ve vile nikdo neví. Přijížděla
v pátek dlouho po půlnoci a odcházela v neděli brzo ráno. Auto
schovávala v garáži. Nikdo z okolí
ji neznal. Chladně se na advokáta
usmála. Udělá, co bude chtít. Bude
to obchod. Ona vyhoví jemu, on
pomůže jejímu manželovi. Teď ho
ale musí potrestat za to, jak povýšeně s ní mluvil. Advokát se ochotně nechal připoutat k železnému
kruhu, který pro ten účel už před
roky nechal zabudovat v podlaze
ložnice. Vytáhla důtky a nahého
muže zmrskala. Nepřestávala, ani
když vysílal smluvený signál, že
bolesti a ran už bylo dost. Když
konečně upadl muž do bezvědomí, byla Uršula vysílená. Chvíli se
na svého advokáta dívala, pak mu
na obličej přitiskla polštář. Než
odešla z bytu, pečlivě setřela své
otisky ze všeho, čeho se náhodou
dotkla holou rukou. Protože ale
téměř nikdy nestahovala své latexové rukavice, moc práce s tím
neměla. Ten den přijel Jaroslav
domů dřív. Měla to o chlup. Sotva
uklidila svůj převlek, odemkla její
rodina dveře. Vítala je šťastným
úsměvem.
(pur)
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S novou rolbou pomůžou
Severočeské doly
LITVÍNOV – Novou rolbu pro
Zimní stadion Ivana Hlinky pořídí Litvínov s pomocí Severočeských dolů. Městu totiž nevyšel
původní záměr získat na rolbu
dotaci z ministerstva školství.
Severočeské doly přispějí na
rolbu dva milióny korun.
Rolba, kterou v současné
době využívají na Zimním stadionu Ivana Hlinky, je už ve
velmi špatném stavu. „Potřebujeme nutně novou. Naše rolba je
v havarijním stavu a hrozí, že už
na led nevyjede,“ prozradil místostarosta města Milan Šťovíček.
Původně Litvínov žádal o dotaci
z ministerstva školství z programu Podpora materiálně technické základny sportu. Program
ale ministerstvo zrušilo. „Když
jsme se dozvěděli, že byl program
zrušen, začali jsme hledat jiný
způsob. Rozhodli jsme se navrh-

nout zastupitelstvu pořízení rolby z vlastních zdrojů,“ doplnil
Milan Šťovíček. Nový stroj na
údržbu ledu by měl vyjít maximálně na 4,12 mil. Kč vč. DPH.
S nákupem rolby pomůžou
městu také Severočeské doly.
Na základě předložené Smlouvy
o reklamě se společností Severočeské doly by tak město Litvínov
mělo od společnosti obdržet finanční prostředky ve výši 2 mil.
Kč bez DPH na reklamu, které
následně použije na pořízení
rolby. Dodavatel rolby, společnost TRANSTECHNIK CS, vítězný dodavatel veřejné zakázky
ze začátku roku 2017, je připraven na základě uzavřené smlouvy kupní a servisní stroj dodat
ještě v letošním roce. Vlastníkem stroje bude město Litvínov,
uživatelem bude HC Litvínov,
sportovní spolek.
(pur)

Posmayspol s.r.o přijme do svého týmu operátory strojů,
především obsluhu a programátora laserového pracoviště!
Jsme stabilní společnost zabývající se především výrobou ocelových
konstrukcí a komponentů do užitkových automobilů. Místo pracoviště Most.

Na koupaliště by mohl přibýt autokemp.

Letní sezóna na koupališti bez rekordu
LITVÍNOV - Letní sezóna na litvínovském koupališti nepatřila k těm
nejlepším. Podle jednatele SPORTaSu Miroslava Otcovského by
koupališti pomohlo rozšíření služeb o autokemp.
Přestože léto bylo teplé
a slunečné, na návštěvnosti
na litvínovském koupališti se
to nijak zásadně neprojevilo. „Sezóna byla zhruba stejná
jako loni. Rozhodně jsme netrhali žádné návštěvní rekordy.
Lidé přijdou, až když je několik
horkých dnů po sobě. Během
srpna bylo koupaliště většinou prázdné,“ říká Miroslav
Otcovský. Vyšší návštěvnost
očekává Miroslav Otcovský,
až bude na koupališti stát také

krytý plavecký bazén. „Lidé si
budou moci vybrat, jestli budou
plavat v plavecké hale, nebo zůstanou ve venkovních bazénech.
Propojení letního koupaliště
s plaveckou halou je největší
výhoda umístění haly v areálu
koupaliště Koldům. Koupaliště má hodně volného prostoru,
a tak by pomohlo i další využití. Už delší dobu se zabýváme myšlenkou na autokemp,“
prozradil Miroslav Otcovský.
To za dobrý nápad považuje

také místostarosta města Milan
Šťovíček. „Myslím, že je to velmi hezká myšlenka,“ připustil
místostarosta. Záměrem zřídit
na koupališti autokemp se chce
město zabývat až po realizaci
plaveckého bazénu.
Autokemp má být ale v jiné
části areálu a se stavbou plavecké haly podle Miroslava Otcovského nijak nesouvisí. „Ani
já bych zřízení autokempu na
plaveckou halu nijak nevázal,“
přiklonil se na stranu jednatele
SPORTaSu Milan Šťovíček.
Na autokemp už má Miroslav
Otcovský studii. „V areálu by
vzniklo sto míst. Časem by

mohly přibýt i chatky. Pak by
bylo ideální propojení plavecké
haly, tenisových kurtů a sportovní haly a mezi tím možnost
ubytování pro letní soustředění
sportovních oddílů. Zatím by
stačilo pouze vybudovat sociální zařízení. Nejedná se o nijak zásadní investici,“ nastínil
možnosti Miroslav Otcovský.
Na koupališti už třetí rok funguje také letní kino. „Provoz je
omezen, aby nerušil obyvatele
Koldomu. Závisí samozřejmě na
počasí. Letos byla návštěvnost
lepší v červnu a červenci, kdy
byly teplé noci,“ uzavřel Miroslav Otcovský.
(pur)

Nové nařízení: „Evropou obchází strašidlo…“
POŽADUJEME:
- odborné vyučení s maturitou nebo SŠ technického/strojírenského typu
- praxe s obsluhou strojů, CNC, laser apod. výhodou, ale zaškolíme
i schopné absolventy
- orientace ve výkresové dokumentaci
- částečná znalost programování výhodou
- práce ve směnném provozu
- ﬂexibilita, samostatnost, pracovní nasazení, pečlivost, loajalita
NÁPLŇ PRÁCE:
- plnění plánu výroby dle zadání
- dodržování pořádku na pracovišti dle nastavených standardů
- dodržování předepsaných Technologických postupů výroby
- správa zapůjčeného nástroje, nářadí a přípravků
- kontrola a údržba stroje předepsané pro obsluhu stroje
NABÍZÍME:
- práci ve stabilní společnosti
- zajímavé pracovní ohodnocení a prémie za odvedenou práci
- ﬁremní beneﬁty, příspěvek na stravování
- možnost získání nových znalostí a kariérního růstu
Milan Nemec tel.: 724 828 261 email: milan.nemec@posmayspol.cz

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

LITVÍNOV – Každá organizace veřejné správy, která nakládá s osobními údaji, bude muset přijmout opatření, aby je podle představ
Evropské unie dostatečně ochránila. Stejně tak i město Litvínov. Na
úřad přijde nový člověk, který bude mít ochranu osobních údajů na
starosti.
„Evropou obchází strašidlo. Je
jím nařízení Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a jejich volném pohybu,“
prohlásil tajemník Městského úřadu Litvínov Valdemar

Havela. Od 25. května 2018 se
Obecné nařízení stane bezprostředně účinné a aplikovatelné
ve všech členských státech Evropské unie. Zareagovat proto
musel i Litvínov. Město je podle
tohoto nařízení povinno zřídit
jedno nové funkční místo, a to

pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec musí
být kvalifikovanou osobou,
znalou právních předpisů na
ochranu osobních údajů, včetně důkladné znalosti nařízení.
Může jím být buď zaměstnanec
obce, nebo externě spolupracující osoba, například advokát nebo advokátní kancelář.
Bude monitorovat zpracování
osobních údajů, sledovat, analyzovat a vyhodnocovat soulad
zpracování s požadavky naří-

zení a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. „Bude garantem,
že osobní údaje jsou chráněny
před zneužíváním. Tento pověřenec bude pracovat i pro naše
příspěvkové organizace. Bude
ale těžké, takového člověka
vzhledem k požadavkům, které
na něj klademe, najít,“ připustil
tajemník. Předpokládané roční
náklady na pověřence město
odhaduje na zhruba 480 tis.
Kč.
(pur)

Kdo má v Litvínově nejlepší jablko?
LITVÍNOV – Město Litvínov spolu s Destinační agenturou Krušné
hory pořádají druhý ročník soutěžě O nejlepší litvínovské jablko.
A jak zjistit, kdo má to nej?
Stačí se přihlásit do 19. října e-mailem na adresu: marta.
novotna@mulitvinov.cz, telefonicky na číslo 778 717 731 nebo
osobně v informačním turistickém centru v litvínovském
zámku Valdštejnů. Pak už jen
přinést dne 28. 10. v 9.30 hodin
do informačního centra litvínovského zámku Valdštejnů
10 jablek k výstavě a zároveň
k ochutnávce. Od 10 do 15 hodin proběhne výstava a ochutnávka jablek, u které mohou
být soutěžící přítomni. Veřej-

nost pak bude jablka hodnotit
a přidělovat body. V 16 hodin
bude v obřadním sále zámku
předána cena nejlepšímu pěstiteli, a to keramické jablko z dílny litvínovské keramičky Evy
Šiškové.
Soutěž se uskuteční v rámci
OSLAVY SKLIZNĚ A ŘEMESEL, která bude probíhat 28. 10.
v zámku, zámeckém parku a ve
Voigtových sadech. Chybět nebude doprovodný program - jarmark, dílničky na tvoření lampionů, podzimníčků a veselých

dýní, balónková show, pohádka,
lampionový průvod městem,

westernové vystoupení s koňmi,
ohňostroj a další.
(nov)

zpravodajství
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Mozaiku uznávaného umělce čeká renovace
LITVÍNOV – Dílo světově uznávaného autora Zdeňka Sýkory v Litvínově dál chátrá. Mozaika umístěná na chodníku a stěně domu ve
Studentské ulici původní dílo připomíná už jen vzdáleně. Vzhledem
ke značnému poškození grafiky bude nutná celková rekonstrukce.
Problémem je, že mozaika nepatří celá městu, a navíc původní kámen, ze kterého byla mozaika vytvořena, už není k sehnání.
Mozaika na chodníku a stěně
v centru Litvínova byla dokončena v roce 1977 Zdeňkem Sýkorou. V současné době vlastní
autorská práva na celé dílo manželka umělce Lenka Sýkorová.
„Mozaika je ve velmi špatném
stavu. Podléhá povětrnostním
vlivům a silně degraduje. Chybějící části díla byly v minulosti nahrazeny nevhodným materiálem,
některé kameny jsou nevratně
poškozeny, zlomeny a uvolněny.
Betonový podklad je rozpadlý a vykazuje známky značné
degradace. Aby bylo možné při
opravě doplnit chybějící části díla
dle skutečného provedení, bylo
nutné dohledat původní autorův
návrh. Z tohoto důvodu byla navázána spolupráce s majitelkou
autorských práv Lenkou Sýkorovou,“ uvedl místostarosta města
Milan Šťovíček. Manželka autora provedla vlastní „dokreslení“
chybějících částí a následně dohledala návrh díla v archivu ve
Velebudicích v Mostě. K zamýšlené rekonstrukci uvedla, že nalézt mramor stejného vzhledu,
žilkování kamene, barvy, struktury jako v původním originále,
je dnes téměř nemožné. „Pokud
bude chtít město zachovat původní materiál, tedy mramor, trvá

na zkoušce barevnosti kamene.
V případě, že by byly chybějící
kameny nahrazeny jinými s rozdílnou barvou, domnívá se, že by
tím došlo k rozpadu vzhledu obrazu a ke znehodnocení díla, tím
k porušení jejích autorských práv.
Dále uvedla, že vzhledem k výše

uvedenému netrvá na původním
materiálu a lze celou mozaiku rekonstruovat například z umělého
kamene nebo barevného betonu.
Lenka Sýkorová by chtěla být
součástí procesu výběru zhotovitele rekonstrukce s možností kontroly. Pokud bude oprava úspěšná, bude dílo dále propagovat,“
doplnil Milan Šťovíček. Náklady na rekonstrukci grafiky jsou
v řádech miliónů korun. Proto
bude záměr předložen k dalšímu posouzení pracovní skupině, která rozhodne o zařazení

do plánu investic. „Celá situace
je o to složitější, že část mozaiky
je na stěně objektu, který nepatří
městu,“ uzavřel Milan Šťovíček.
Pro město je dílo Zdenka Sýkory
prestižní záležitostí. Dokonce se
už objevili zájemci, kteří chtěli
grafiku od města odkoupit. Zatím ale město hledá cestu, jak
poškozené umělecké dílo zrenovovat. Grafika ve Studentské ulici není jediným dílem Zdeňka
Sýkory v Litvínově. Další grafika
zdobí vstupní halu litvínovské
Citadely.
(pur)

25. září 2017

CITADELA LITVÍNOV

OD 19.00 HOD.

Senioři „si dali“ Bloody Mary

„Sýkora“ ve Studentské ulici je v ostudném stavu.

Nová Ves v Horách přivítá podzim
Jeřabinovými slavnostmi
NOVÁ VES V HORÁCH - Oranžové plody jeřábu, které každý podzim
zbarví Krušné hory, se staly symbolem slavností v Nové Vsi v Horách
na Litvínovsku. Jeřabinové slavnosti, které ukončí letní sezónu, se
konají v sobotu 23. září 2017 odpoledne. Tématem oslav bude nejen
příroda Krušných hor a její podzimní úroda, ale také zpěv a zábava.
Slavnosti v centru Nové Vsi
v Horách začnou ve 13 hodin.
Typická krušnohorská dřevina
bude tématem soutěže s vědomostním kvízem a také Jeřabinové pohádky v podání divadla
BezeVšeho (v 15.30 hodin).
Pocta Jeřabině se také jmenuje
pěvecká soutěž/nesoutěž, kte-

rou pořadatelé prostřednictvím
vtipného moderátora Zdeňka Lukesleho hned na začátku
oslav vyhlásí. Proč „nesoutěž“,
vysvětluje starosta Nové Vsi
v Horách David Kádner: „Chceme návštěvníky povzbudit k přihlášení a setřást z nich trému.
Proto nebudeme výkony hod-

notit, odměna čeká na každého.
Skvělé by bylo, kdyby se někomu
podařilo najít píseň o jeřabině.“
Ve dvě hodiny se můžete podívat, jaké dobroty je možné
uvařit z darů krušnohorské přírody. Vařit bude Věra Bauerová
z Libochovic, která získala titul
Restauratér roku 2013, a její
host, herec Mojmír Maděrič.
Od 13 do 17 hodin bude otevřen řemeslný trh s výtvarnou
dílničkou pro děti. K příjemné
atmosféře bude během odpoledne hrát kapela Švejk Music

a představí se tanečnice Staňkorebelky. Dorazí také dětmi
oblíbený kejklíř Thomas Lupino
a od 17 hodin bude hrát country
kapela.
Jeřabinové slavnosti jsou třetí akcí v rámci přeshraničního
projektu Plujeme na lodi společně, podpořeného z Fondu
malých projektů Euroregionu
Krušnohoří. Poslední akcí, určenou pro obyvatele obce, bude
v prosinci zájezd na vánoční
trhy do Saska.
(pur)

LITVÍNOV - V litvínovské knihovně ožila historie tudorovského
rodu. Srovnávala se fakta s televizním pojetím.
Univerzita volného času a jeden z jejích oborů Klub milovníků historie přichystal svým
posluchačům další zajímavou
přednášku. Historik Jiří Šlajsna
si tentokrát připravil vyprávění na téma Tudorovci – seriál
a skutečnost. Vedle všeobecně
známých faktů se studenti dozvěděli i mnohé zajímavosti
a pikantnosti. „Velmi obratně
si poradili s nepohodlnou manželkou – nechali setnout hlavu
a mohli se ještě týž den oženit,“
sděluje své dojmy Pavel Nedvěd,

Z

Svatebčany bude oddávat
další člen zastupitelstva města,
Martin Liška. Oddávat tak může
celkem třináct představitelů
města. Helena Zemánková Týřová, Kateřina Holzknechtová,
Hana Žihlová, Daniel Volák, Robert Kysela, Thomas Sebastien
Müller, Patrik Christian Cmorej,
Martin Klika, Rostislav Šíma.
Kromě nich mohou oddávat
také starostka a místostarostové.

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Hospodaření je v plusu

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

organizátor Univerzity volného
času. Na všechny zapůsobilo
i vyprávění o Marii I. Tudorovně, známé spíše jako o „Bloody
Mary“. „Bylo vidět, že život pro
tehdejší vládnoucí vrstvu neměl
žádnou cenu, když za den nechali jen tak upálit 300 lidí,“ hodnotí Marie Černá, jedna z posluchaček. Přednášející uvedl
na pravou míru i pravdivost
událostí v seriálech a filmech,
které byly o Tudorovcích natočeny. Pouze 40 – 60% obsahu je
založeno na pravdě. V listopadu
už se mohou milovníci těšit na
další přednášku, o historii pražských divadel přijde vyprávět
Blanka Brandová.
(nov)

Rady města Litvínova

Nový oddávající

Ekologické
a bezpečné

VSTUPNÉ 330 / 300 Kč

Kondice provozního rozpočtu Litvínova je podle vedoucí finančního odboru Jany Lankové
velmi dobrá. „Město hospodaří
výborně. S finančními prostředky města bylo nakládáno podle
schváleného rozpočtu a byla
dodržována rozpočtová pravidla. Celkově lze konstatovat, že
vedoucí odborů a organizací
zřízených a řízených městem
nakládali s finančními prostředky hospodárně,“ uvedla Jana
Lanková. Saldo příjmů a výdajů za 1. pololetí 2017 je ve výši
46 905,88 tis. Kč.

Oprava komunikací
Rozpočet na opravu výtluků
se nově posílil o dalších 500 ti-

síc korun. Na komunikace tak
půjde už bezmála čtyři milióny
korun. „Na konci léta jsem projel
město a zjistil, že byť už jsme jednou rozpočet na opravu komunikací posílili, jsou stále místa,
která potřebují opravit. V rozpočtu se vedoucí financí podařilo
najít volné prostředky. Za 500
tisíc korun opravíme 1 200 metrů
čtverečních komunikací,“ uvedl místostarosta města Milan
Šťovíček. Opravovat se budou
výtluky například ve Skalní ulici
nebo v malých uličkách v centru města, na které se nedostalo
z původního rozpočtu.

Pořádek při hokeji
Se zabezpečením pořádku
při hokejových utkáních vypomůže Městská policie Litvínov
a při předem určených rizikových hokejových utkáních také
členové JSDH. Uvedená spolupráce se každoročně stvrzuje
písemnou dohodou mezi Litvínovem a HC Verva, vždy na
konkrétní ligový ročník. Spolupráce se osvědčila, pořadatelská
činnost byla zejména v rizikových utkáních vždy zvládnuta
bez vážnějších problémů. Rada
proto schválila dohodu pro ligový ročník 2017/2018.
(pur)
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HAVARIJNÍ SLUŽBA Otcovský: Poseďte si na venkovní terase
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

LITVÍNOV – Posedět si v Café baru po představení už mohou Litvínovští od loňského roku. Novinkou konce letošního léta je ale venkovní terasa, která nabízí posezení pod slunečníky za posledních
slunečných dnů.
Příjemná letní změna vznikla hned vedle hlavního vstupu
do objektu. Je přímo napojena na prostor Café baru, který
umožňuje pořádání komorních
koncertů, besed, přednášek,
recitálů, vernisáží a slouží také
jako prostor pro filmový klub.
Café Bar je nekuřácký a nabízí
zdarma Wi-Fi připojení a jeho
kapacita je 70 míst s možností
variabilního uspořádání stolů.
Terasa, jejíž kapacita je 32 osob,
je při normálním provozu s obsluhou. Otevřena by měla být
vždy od brzkého jara do pozdního podzimu v době od 13
do 23 hodin. Před případným
chladnějším počasím návštěvníky terasy ochrání podsedáky a deky. „S nápadem rozšířit
Café bar do venkovního prostoru přišla vedoucí baru Veronika
Kroupová. Ideový návrh zpracoval architekt Pavel Zikmund,
což obnášelo vybourání jedněch
dveří z prostoru baru na terasu
a úpravu plochy před objektem,
kde byl v minulosti záhon, a ještě

před tím malý bazén. Na terasu
už chodí rodiče s malými dět-

mi, když čekají na konec hodiny
v ZUŠce. Také je to dobré místo
pro malé letní koncerty,“ popsal
všechny výhody terasy jednatel
SPORTaSu Miroslav Otcovský.
Zhotovitelem stavby za 170 tisíc
Kč bez DPH byla firma Euro-

mont Group. Vybavení terasy
venkovními židlemi a stolky
stálo zhruba 80 000 Kč. Náklady
na vybudování terasy i nákup
vybavení hradila společnost
SPORTaS ze svého provozního
rozpočtu.
(pur)

Café bar se může pochlubit venkovní terasou.

Litvínovskou Citadelu vyzdobí žáci ZUŠky
LITVÍNOV – S výzdobou litvínovské Citadely pomáhají žáci Základní
umělecké školy Litvínov. Nově navrhli živý obraz v Café baru. Podle
svého návrhu mladí umělci obraz také postupně na stěně baru vytváří.
Citadela by se podle jednatele společnosti Miroslava
Otcovského měla stát centrem
kulturního dění a společenského setkávání v Litvínově. „Snažíme se Citadelu povznést, zušlechtit. Spolupracujeme přitom
se Základní uměleckou školou.
Nejnovějším počinem spolupráce je živý obraz na stěně Café
baru, který navrhli a realizovali žáci výtvarného oboru spolu
s učitelkou Lenkou Fišerovou,“
uvedl Miroslav Otcovský. Myšlenka na spolupráci s Citadelou
vznikla v dubnu. Žáci připravili
hned několik návrhů řešení stěny v Café baru. „Všechny byly
moc pěkné a určitě je později
využijeme při jiných příležitostech. Rozhodla jsem se ale pro
živý obraz, který postoupně doplňujeme. Je to vyobrazení konkrétních událostí, které se v Citadele dějí,“ říká Lenka Fišerová.
Na zdi Café baru se postupně
objevují názvy kapel, které
v Citadele hrály, obrazy z filmů
a divadelních představení,
připomínky
významných
událostí. „Zvolila jsem starou
výtvarnou techniku, a to graffiti, které ručně rýpeme do stěny.
Děti to ohromně baví a práce se
jim daří. Už na stěně odpracova-

ly osmdesát hodin,“ prozradila
Lenka Fišerová. „Práce dětí je
ohromná. Někdy své graffiti dělají za plného provozu Café baru.
Návštěvníci je při práci sledují
a baví to všechny, malé umělce
i návštěvníky kavárny. Taková
forma spolupráce je skvělá. Když
mohou děti ze základní umělecké školy udělat něco, co mohou
vidět všichni a veřejnost jejich

práci ocení,“ zdůraznil Miroslav
Otcovský. Kromě nové stěny
v Café baru výrazně změnila interiér Citadely také nová šatna.
Ta je navržena ve stejném vzhledu jako Café bar, a tak dokonale
ladí. „Šatna nás vyšla na 80 tisíc
korun. Dělali jsme ji svépomocí,“ pochlubil se prací svých lidí
Miroslav Otcovský. V posledních letech se Citadela hodně
změnila a stále se mění k lepšímu. Nejvýznamnější změna
bylo zateplení objektu včetně
nových oken. Nové jsou toalety
u společenského sálu i u kina.

Zrekonstruovaný je cvičební sál, odhalena byla grafika
Zdeňka Sýkory ve vestibulu.
Úroveň zařízení hodně zdvihla nová kavárna. Rekonstrukce
se dotkla také společenského
sálu. „Do budoucna chceme řešit
vzduchotechniku. Budeme žádat
o dotaci na kompletní výměnu
vzduchotechniky v celém objektu. Chceme také vyřešit sedačky
v kinosále. Máme totiž výborné
sedačky, výborný zvuk ale mizerné sedačky. To odrazuje návštěvníky kina,“ uzavřel Miroslav Otcovský.
(pur)

Práci svých studentů předvedla Lenka Fišerová.

Do oprav silnic letos kraj investuje miliardu
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj i letos zajišťuje rozsáhlé opravy svých
silnic. Celkem by mohl kraj reálně vložit do nápravy stavu komunikací v roce 2017 kolem 1 miliardy korun.
„I když to stále ještě nepokrývá
skutečné potřeby, je to opět další
navýšení prostředků v porovnání
s předchozími lety a řadu havarijních stavů, ať už komunikací
či mostů, se daří postupně napravovat,“ říká náměstek hejtmana
pro oblast dopravy a silničního
hospodářství Jaroslav Komínek.
Ústecký
kraj
pokračuje
i v roce 2017 v trendu zvýšených finančních prostředků do
oprav a rekonstrukcí svých silnic. V souladu se schváleným

rozpočtem na rok 2017 předpokládá kraj úhradu potřebných finančních prostředků do
komunikací z několika zdrojů.
Jsou to zejména prostředky na
velkou údržbu a investice hrazené z vlastního rozpočtu Ústeckého kraje prostřednictvím
Správy a údržby silnic, a to ve
výši cca 467 mil. Kč, další finance ve výši 205 mil. Kč jsou
na investiční akce v oblasti dopravy přiděleny v rámci Fondu
investic a oprav spravovaného

odborem investic. Dalším zdrojem je pro letošní rok schválený
příspěvek na opravy komunikací ze státního rozpočtu (SFDI)
ve výši 269 mil. Kč. V současné

I

V majetku a správě Ústeckého
kraje je celkem 898 km silnic II.
třídy a 2 753 km III. třídy, na nichž
se dále nachází celkem 884 mostů různé velikosti.
době je přislíbeno ještě navýšení ve výši přibližně 60 milionů korun. „Kromě toho byla
nedávno zahájena zatím jediná schválená akce hrazená za
pomoci dotací Evropské unie,

konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu,
a to ‚Rekonstrukce silnice II/227,
II/225 - hranice Středočeského
kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224‘ v celkové hodnotě
136 mil. Kč s plánovaným dokončením v roce 2018, další projekty a žádosti na dotace Ústecký
kraj připravuje,“ konstatoval
dále Renné Komínek.
Ačkoliv se předpokládá výrazná kumulace prací do II. pololetí roku, již v období do června se podařilo zrealizovat celou
řadu oprav v rámci velké údržby
v hodnotě více než 150 milionů
korun.
(sol)

zpravodajství
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Seniory v Meziboří trápí nekvalitní potraviny
MEZIBOŘÍ - Mezibořské seniory navštívila náměstkyně ministryně
práce a sociálních věcí Gabriela Nekolová. Společně se starostou
města Petrem Červenkou diskutovali se seniory o jejich problémech
a o tom, jak jim může pomáhat stát.
„Od 1. ledna se změní výpočet důchodů. Nově se bude jeho
výše odvíjet od růstu životních
nákladů a minimálních mezd.
Každoročně vám tak důchody
porostou, což je správně,“ řekla
v úvodu Gabriela Nekolová. Ta
dále pochválila Meziboří za jeho

přístup k bydlení. „Většina měst
prodala svůj bytový fond různým
spekulantům s byty. Ti pak zneužívají sociální systém a obchodují s chudobou. To se v Meziboří
neděje,“ připomněla Gabriela
Nekolová.
Další
problém,
kterým se musí vláda podle

Gabriely Nekolové zabývat,
je enormní zadluženost. „Stát
musí zadluženost řešit. Pomoc
by se ale neměla týkat lidí, kteří
si ze života na dluh udělali svůj
životní styl,“ vysvětlila náměstkyně. Senioři se v diskuzi zajímali především o problematiku
nedostatečného počtu personálu ve zdravotnictví, nekvalitních
potraviny a zneužívání sociálního systému. „Ve srovnání s jinými městy musím konstatovat,

že v Meziboří máte výborné
podmínky pro život. Nemáte tu
nepřizpůsobivé občany, nečelíte
problémům sociálně vyloučených
lokalit a máte minimální kriminalitu,“ vyzdvihla život v Meziboří náměstkyně. Gabriela Nekolová se setkala také s Libuší
Vrbickou z Meziboří. Seniorka
zachránila život ženě, která zkolabovala v obchodě. Podala jí
první pomoc a přivolala rychlou
záchrannou službu.
(pur)

Děti byly na návštěvě domu seniorů v Meziboří a moc se jim tam líbilo.

Děti z mateřinky se
skamarádily se seniory

Gabriela Nekolová ocenila seniorku, která svou pohotovostí zachránila lidský život.

Pozor na podvodníky s nemovitostmi!
ÚSTECKÝ KRAJ – Krajští zastupitelé si vyslechli zprávu o stavu kriminality v Ústeckém kraji za loňský rok. A mohli být potěšeni. V roce
2016 v Ústeckém kraji, stejně jako na celém území České republiky,
došlo opět k poklesu zjištěné kriminality. Zároveň stoupá výrazně
i objasněnost. Ke snížení nápadu přispěl převážně pokles majetkové kriminality.
Za vysokou kriminalitou
v Ústeckém kraji podle policejní
zprávy stojí především vysoká
a dlouhodobá nezaměstnanost,
nízká míra vzdělanosti, užívání
návykových látek, průmyslová
minulost spojená s existencí vyloučených lokalit, dlouhodobě
nepříznivá sociálně ekonomická
struktura a ekonomická situace
obyvatelstva. Oproti minulému
roku se zvýšil počet stíhaných
a vyšetřovaných osob. Problémem je nárůst drogové kriminality hlavně u mládeže. Majetková
kriminalita se v roce 2016 opět
snížila a její objasněnost stoupla
na nejvyšší hodnotu za posledních 5 let. Stejná je situace u hos-

podářské kriminality, kdy v roce
2016 došlo opět k poklesu a ke
zvýšení objasněnosti. Obdobná
situace je i u násilné kriminality.
V porovnání s rokem 2015 došlo
k mírnému nárůstu dopravních
nehod. Při nehodách ale zemřelo méně lidí. Oproti roku 2015
poklesl počet migrantů. K 1. lednu 2016 bylo v krajském ředitelství celkem plánováno 3 395 služebních míst. V Ústeckém kraji
je pak nejlepší personální situace u policejního sboru v rámci
celé republiky. K 1. únoru 2017
bylo v krajském ředitelství celkem plánováno 3 395 služebních
míst. Skutečný stav byl 3 374.
(pur)

Kriminalita v roce
2016 v bodech
 Došlo ke snížení pojistných podvodů a fiktivních
nahlášení krádeží, jelikož již
pojišťovny lehkovážně nevyplácejí škody a reagují na
podněty a podezření ze strany policie.
 Ubývají případy, kdy pachatelé do bytu vnikali po
rozlomení vložek FAB, či za
použití „planžety“. U vloupání
do domů převažují vloupání
do rozestavěných či neobydlených objektů.
 Stále ve větší míře dochází
ke krádežím zejména v prodejnách tzv. „za provozu“ a to
ponejvíce v nákupních centrech

 Pachatelé při krádežích používají rukavice, vozidla důkladně vysávají a vystříkávají
různými spreji, které znehodnocují možné stopy.
 Zvýšil se výskyt dětské pornografie, kdy soubory jsou
sdíleny v rámci sítě internet.

Letos se na Den horníků do
Bíliny sjeli představitelé partnerských měst – polského Bilgoraje a Jaraczewa, ukrajinského
Nowowolynsku a slovenského
Stropkova. U příležitosti hornické slavnosti za přínos o rozvoj
města byli veřejně vyznamenáni
zasloužilí bílinští občané. Ceny
za nejlepší výkresy s hornickou
tematikou z výtvarné soutěže sv.
Barbory si odnesli nadaní dětští
výtvarníci z bílinských základních škol, pro které jako odměnu
připravily Severočeské doly výlet
do největšího saského zábavního
parku Belantis vybudovaného na
rekultivované výsypce bývalého
hnědouhelného dolu. Velkému
zájmu návštěvníků se těšila expozice techniky dceřiné společnosti
Severočeských dolů - Revitrans.
Oslavu Dne horníků zakončil

da, že jsme hodně času ve školce
věnovali povídání o našich prarodičích i o tom, co asi uvidíme
a proč to uvidíme, jak se k nim
chováme....a téma této spolupráce zaznělo i na třídní schůzce,“
uvedla dále. Návštěvu Domova
sociálních služeb v Meziboří
zvládly děti báječně, jak cestu
autobusem, tak návštěvu u seniorů. Prozkoumali vše, co se dalo,
viděli zahradu i vnitřní prostory.
„Navštívili jsme i babičky v jejich
pokojíčcích. Pro seniory je setkání
s dětmi z MŠ příjemné zpestření
a pro děti je to bezvadná šance,
neocenitelná zkušenost a opravdový zážitek. Myslím, že jde
o ojedinělý projekt, který bude
díky týmu pozitivně smýšlejících
lidí jak v MŠ, tak v Domově sociálních služeb prostě báječný…“
pochvalovala si Kateřina Koželuhová. Další společnou cestou
dětí a seniorů je tento týden návštěva Svinčic u Mostu.
(sol)

Autodrom láká na
adrenalin s romantikou

 Došlo k nárůstu trestné činnosti falešných e-shopů, kdy
jednotliví prodejci páchají
trestnou činnost krátkodobě
či sezónně. Po zaplacení přestane komunikovat a pokračuje pod jinou doménou.
 Objevuje se opakovaný výskyt podvodných pronájmů
nemovitostí přes portály.
 Nárůst útoků na facebookové účty za účelem převzetí
identity a páchání trestné činnosti.
Přijďte, bude i romantika.

Severočeské doly slavily Den horníků
ÚSTECKÝ KRAJ - Sobota 16. září patřila v Bílině tradiční oslavě hornického stavu, který k městu patří odnepaměti. Bohatý kulturní
program, který přilákal i návštěvníky z okolních měst, zahájili starosta Bíliny Oldřich Bubeníček a generální ředitel Severočeských
dolů Ivo Pěgřímek.

LITVÍNOV – Mateřská škola
v Bezručově ulici „Kaštánek“
zahájila spolupráci s Domovem
sociálních služeb v Meziboří.
Děti z mateřinky se společně
seznámily se seniory z mezibořského domova.
Už od začátku září trénují děti
z litvínovské mateřinky Kaštánek básničky, písničky, tanečky,
vyrábí keramická srdíčka. Připravují se na nový projekt mezigenerační spolupráce, v němž
se mateřinka angažuje a společně spolupracuje s Domovem
sociálních služeb v Meziboří.
„Děti jsou úžasně namotivované.
V uplynulých týdnech jsme již
prošli obě budovy Domova sociálních služeb v Meziboří. Všichni
se nám moc hezky věnovali a bylo
to moc příjemné a milé setkání,“
uvedla zástupkyně ředitele Mateřské školy Bezručova Kateřina Koželuhová. „Velkou radost
nám všem udělaly děti. Je prav-

originální ohňostroj. Podobně
jako v jiných hornických městech
i v Bílině vytvořily oslavy Dne
horníků dlouhou tradici. Na počátku 90. let, v souvislosti s útlumem těžby uhlí a redukcí pra-

covních míst v hnědouhelném
průmyslu, došlo k odklonu od
mohutných oslav. V roce 2006 se
ale podařilo v Bílině tradici Dne
horníků opět oživit. Od té doby
úspěšně pokračuje.
(nov)

Slavnostní den si nenechal ujít Ivo Pěgřímek (vlevo) ani Oldřich Bubeníček (vpravo). Oba v hornickém, jak se
na tuto slávu sluší a patří.

MOST – Autodrom Most nabízí
od 19. do 22. října možnost zařádit si na velkém závodním okruhu, a to buď ve vlastním voze,
s využitím taxijízd, nebo v pronajatém automobilu. Součástí
zážitkového pobytu na autodromu je catering pro dvě osoby po
celý den, vyčleněný box pro vůz
a zabezpečení osobního majetku po dobu 24 hodin denně.
The Most Crazy Days je možné využít k návštěvě autodromu
v kterýkoli z avizovaných dnů,
v některých z nich či jen v jeden
vybraný. „Zážitkový program
cílíme zejména na sportovně založenou klientelu. Vítaný je ale
každý, kdo o dobrodružství u nás
projeví zájem,“ uvedl obchodní
manažer pro sport mosteckého
autodromu Jakub Krafek.
Za každý den strávený na
autodromu s využitím jízd po
velkém závodním okruhu ve
vlastním voze zákazník zaplatí 1 000 €. „Taxijízda ve Škodě
Octavia Cup druhé generace vyjde na 350 €, což zahrnuje pět kol
po dráze. Klient si může cupovou
Octavii i půjčit a prohnat ji po
okruhu sám. V takovém případě

zaplatí za deset obkroužených
kol 500 €, pokud si vůz půjčí
na celý den, činí taxa 4 000 €.
V ceně jsou v tomto případě zahrnuti i mechanici a závodní inženýr, kteří budou po celou dobu
k dispozici,“ vyjmenoval Jakub
Krafek.
Zákazník si k dohodnutému
balíčku může přiobjednat ubytování v dvoulůžkovém hotelovém pokoji s vanou v rekonstruovaných prostorách nedalekého
zámku Červený Hrádek, výlet
do lázeňského města Karlovy
Vary s exkurzí po historickém
centru a návštěvou kasina, kde
se natáčela „bondovka“ Casino
Royal. „Nabízíme také možnost
přespání v tamním legendárním
hotelu Pupp či vyhlídkové lety
vrtulníkem nebo historickým
letounem Antonov. To vše pochopitelně s příplatkem,“ uzavřel
Jakub Krafek.
Další informace poskytne na
tel.: +420 702 143 247, e-mail:
krafek@autodrom -most.cz.
Kontaktní osobou pro zahraniční zájemce je Wani Finkbohner,
tel.: 0041 (0)79 684 54 78, e-mail:
wf@racingfuel.biz.
(nov)
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inzerce

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

ŘÍJEN

AKCE MĚSÍCE

RŮZNÉ

■ Prodám

koupelnovou vanu
70x150 cm i se sifonem, bílé barvy.
Používaná jen krátce. Cena 550 Kč.
Litvínov – 736 469 724 – volat od
20 hodin.
■ Prodám vyvýšenou dětskou postel, borovice – IKEA – š. 90 cm , v. 170
cm, d. 200 cm, bez matrace. Cena
1.500 Kč. Litvínov – 736 469 724.
■ Prodám bílý psací stolek IKEA –
š. 120 cm, h. 60 cm, v. 70 cm. Cena
750 Kč. Litvínov – 736 469 724.
■ Prodám držák na lupu s dvěma klipsy, černá barva. PC: 600 Kč,
prodám za 100 Kč. Litvínov – 736
469 724.
■ Prodám satelitní parabolu za
150 Kč, nutný držák. Telefon: 736
469 724.
■ Prodám hezký, zánovní přehoz
do dívčího pokoje 4-8 let. Barva
lila s růžovou, typ Barbie. PC: 800
Kč, nyní 250 Kč. Telefon: 736 469
724.
■ Prodám 4 židle – tonetky- tmavé barvy, světlý výplet, čtvercové.
Cena 1.600 Kč. Litvínov – Osada,
telefon: 736 469 724 – kdykoliv.
■ Prodám 4x prošívanou deku,
velmi zachovalé, vhodné na chatu,
chalupu. Přírodní a okrové barvy.
Cena 150 Kč/ks. Litvínov – 736 469
724.
■ Prodám vysokotlaký vysavač
zn: AIGGER – Cyclonik vacuum cleaner – bezsáčkový, tyčový, nepoužívaný, cena dohodou. Litvínov,
telefon: 603 984 542.
■ Prodám židli na žehlení, skládací z ocele, výškově nastavitelná,
červený plyš, sedací plocha 56 cm,
výška 92 cm, nosnost 90 kg. PC:
1.200 Kč, nyní 80 Kč. Telefon: 605
842 564.
■ Prodám urnový hrob na starém hřbitově. Telefon: 723 114
839.
■ Prodám čalouněné křeslo –
ušák 1.200 Kč, 2x lednice s mrazákem, šuplíkový mrazák – 7 šuplíků
1.900 Kč/ kus, sporák na PB 2.000
Kč, vše v Mostě. Telefon: 607 277
880.
■ Prodám použité pozinkované
plechy 1m x 3m, stoly – trubková
konstrukce s lavicemi a slunečníky
1.400 Kč. Prodám krbové nářadí a
koš na dřevo, vše nepoužité, cena
1.200 Kč. Telefon: 724 050 605.
■ Koupím staré hračky, stavebnice merkur, mašinky merkur, pásaky, indiány z NDR, autíčka na bowden aj. Telefon: 608 224 183
■ Prodám flexipasy se slevou –
SMS nebo volat na tel.: 736 674 248
■ Prodám urnový hrob na hřbitově v Mostě, cena 3.000 Kč. Telefon: 736 618 201

SEZNÁMENÍ

■ Hledám kámošku z Mostu na
různé aktivity. Je mi 29 let v inva-

6OHYD.Ĉ
6OHYD.Ĉ
na pánské obleky
+ kravata ZDARMA.
www.centralmost.cz

Základní škola a mateřská
škola v Mostě hledá
kuchaře/kuchařku.
Možno i důchodce/důchodkyně.
Vítáme praxi v oboru.
V případě zájmu pište na
mail ofﬁce@amaschool.cz,
tel. 702279927

Sběr
jablek
v Itálii
informace:
tomas.siska33@gmail.com
720 363 433

lidním důchodu, přítel pracuje a
já se nudím. Kontakt: 721 188 578.
■ Hledám ženu do 45 z Mostu,
které nevadí pes – jsem svobodný, nekuřák, důchodce 47, samota
je zlá. Jen volat, děkuji. Telefon:
728 524 118, 792 403 132
■ 44/183 svobodný, bez závazků
hledá ženu pro vážný vztah. Tel:
731 838 348
■ 66letý nekuřák, abstinent,
180/96 hledá příjemnou ženu pro
spolužití. Společně užít volného
času pro výlety, houby. Bydlím
v rodinném domě v krásné krajině
Lounska. Tel: 721 310 917.

Prodám dětský golfový bag (7-9 let),
půlset. Po prvním hráči, používaný rok
a půl. Cena 1.200 Kč (původní cena
3.700 Kč). Tel: 739 030 454
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Tak trochu povinné domácí vítězství
Černých andělů nad Zlínem
MOST – Čekalo se, že domácí Černí andělé nad svým soupeřem v zápase 3. kola MOL ligy házenkářek zvítězí, což se také stalo. Nicméně utkání v Mostě mělo zpočátku nečekaný průběh. Skóre sice ve
druhé minutě otevřela domácí Markéta Jeřábková a Mostečanky se
brzy ujaly čtyřbrankového vedení, ovšem hráčky Zlína ale českému
mistrovi velmi statečně vzdorovaly a v 17. minutě prvního poločasu
dokonce vyrovnaly skóre na 5:5.

MOSTEČTÍ LVI začali
výborně, rozdrtili Roudnici
MOST – Nový mostecký tým
hokejistů, MOSTEČTÍ LVI, začal sezonu skvělým způsobem,
když vyprovodil ze svého ledu
celek Roudnice nad Labem výsledkem 10:2, po třetinách 5:0,

2:0 a 3:2. Branky vítězů stříleli:
4. Nedrda , 9. Přeučil, 10. Dalecký, 13. Kousek, 14. Kalina, 37.
Bořík, 38. Havlůj, 42. Kousek,
58. Jonák, 60. Machač.
(jak)

Mostecký fotbalový klub
jasně přehrál Brnou,
Valenta si připsal hattrick

Most. Szarková 8/5, Jeřábková
7, Stříšková 5, Zlín: Hubová 7/2,
Ševčíková 5 Rozhodčí: Dalibor
Pavlát, Luděk Točík. Sedmimetrové hody 5/5, 4/3. Vyloučení
3/4, diváků: 831.
(jak)

Weickert (70. Michal Macháček), Bíro (87. Zd. Macháček),
Wait (62. Záruba), Zd. Weickert.
Na jeden bod dosáhli fotbalisté kombinovaného týmu Sokol Horní Jiřetín/FK Litvínov,
kteří změřili síly s Perštejnem.
Na hřišti v Horním Jiřetíně prohráli po penaltovém rozstřelu
2:3.
Sokol Horní Jiřetín/FK Litvínov – Perštejn 2:3pk (2:2).
Branky domácích: 30. Kopta,
35. Hlaváček. Sestava Sokol H.
Jiřetín/FK Litvínov: Aschenbrenner – Flemmr, Levý, Kopta,
Hlaváček, Mikulčík, Novotný
(52. Persona), Tureček (63. Ševčík), Broskovics (57. Bartoš),
Banovič, Fišer.
(jak)

Černí andělé vyzvou
doma Prešov
Házenkářky DHK Baník
Most se na své palubovce
představí až 7. října, v utkání
5. kola MOL ligy vyzvou východoslovenský Prešov. Začíná se tradičně v 18.00 hodin.

Memoriál Mazánků
už zná termín

viny druhého poločasu litvínovské házenkářky kontrolovaly
a dovedly do vítězného konce.
Nejlepší hráčkou utkání byla
zvolena m.n.h. Zdeňka Bilohuščínová, která nastoupila opět po
boku své dcery a zatížila konto
chomutovských brankářek hned
14 góly.
Trenér Marek Tomčík zhodnotil utkání: „Pro nás jsou zápasy
s Chomutovem důležité, protože
to je pro nás jeden ze soupeřů ve
hře o udržení druholigové příslušnosti. Jsem rád, že to holky zvládly, i když jsem nebyl stoprocentně
spokojen, dělali jsme spousty chyb
a chvílemi nás svazovala i vlastní

nervozita. Výkon Zdenči Bilohuščínové starší je obdivuhodný,
ukazuje mladým hráčkám, jak
výjimečná házenkářka je. Jsem
rád, že nám v první druholigové
sezoně pomáhá a přál bych si,
aby těch zápasů v našem dresu
odehrála co nejvíce.“
SK Chomutov – KNH Litvínov
19:26 (10:13). Sestava
a branky: Gürtlerová, Plachá –
Hochelová, Brabcová, Dubová,
Váňová – Brunnerová, Bilohuščínová ml. (9), Alferiová (3)
a Bilohuščínová st. (14). Rozhodoval Holý.
Průběžná tabulka 2. ligy žen,
skupina A: 1. Sokol Tymákov B
4 88:32 8 bodů, 2. Sokol Blovice 4 73:60 6, 3. KNH Litvínov 4
68:69 4, 4. TJ Spartak Modřany
5 75:91 3, 5. SK Chomutov NH
3 39:66 1, 6. Sokol Ejpovice 2
26:51 0 bodů.
(jak)

Mostecké fotbalové výběry obsadily
ve Spořicích shodně čtvrtá místa
SPOŘICE - Komise talentované mládeže ÚKFS ve spolupráci s OFS
Chomutov pořádala meziokresní soutěž v kopané pro kategorie
ročníků 2006 a 2007.
Turnaj se hrál ve Spořicích.
V každém ročníku se utkal každý s každým. Turnaj nepostrádal náboj a jednotlivé okresy
ukázaly svou kvalitu. Cílem této
soutěže je vyhledávat talenty
v okresech a postupně je začleňovat i do krajské reprezentace. Výběr OFS Most v kategorii
U12 (ročník 2006) skončil na
čtvrtém místě. V kategorii U11
(ročník 2007) skončil také na
čtvrtém místě.
„Přestože je v okrese málo
klubů pracujících s mládeží, najdou se v nich talentovaní hráči.
Na druhou stranu se musíme

v našem okrese zaměřit na práci
s mládeží, abychom se dokáza-

Extraligový hokej se na
Zimním stadionu Ivana
Hlinky v Litvínově bude zase
hrát až v říjnu. Teď čeká hráče Vervy série utkání venku.
Po ní se představí doma, a to
v neděli 1. října, kdy se hraje
derby s Chomutovem.

Po úvodním utkání sezony, v němž přivítali na svém
ledě Roudnici, se tým Mosteckých Lvů opět přestaví
doma ve čtvrtek 28. října.
V den státního svátku vyzve
celek HC Lovosice. Opět se
hraje od 18.00 hodin na ZS
v Mostě.

CHOMUTOV - Druhá nejvyšší soutěž žen v národní házené pokračovala 4. kolem, v němž nováček soutěže z Litvínova zajížděl do
sousedního Chomutova. Hostující hráčky předvedly kvalitní výkon
a zaslouženě získaly druhou výhru v soutěži a družstvo KNH Litvínov se tak posunulo na 3. místo druholigové soutěže.
Hostující hráčky jako nováček
nevstupovaly do zápasu v roli
favorita, přesto chtěly na hřišti
rivalek z Chomutova uspět, což
bylo znát od úvodního hvizdu
rozhodčího. Hned v úvodních
minutách se ujaly dvou až tříbrankového vedení, dobře kombinovaly a předčívaly soupeřky
zejména v útočné fázi. Domácí
hráčky také s chutí střílely branky a skóre rostlo rychle na obou
stranách. Ve druhém poločase
oba týmy předváděly podobnou
hru jako v prvním. Hostující celek však začal lépe bránit a několika zákroky se blýskly obě
brankářky. Zápas tak od polo-

Na extraligu do
Litvínova až v říjnu

Mostečtí Lvi přivítají
Lovosice

Černým andělům se ale pokaždé podařilo držet, byť nejtěsnější vedení a do šaten se šlo
s velmi těsným rozdílem 12:9.
Do druhé půle nastoupil
domácí celek jako vyměněný
a zápas dostal víceméně jednoznačný průběh. Hráčky Baníku
navyšovaly náskok a ve 23. minutě druhé půle Kateřina Dvořáková vstřelila třicátou branku.
Nakonec Černí andělé zvítězili
35:22.
„První poločas nám absolutně
nevyšel, snažili jsme se držet vysoké tempo hry, ale to nám nevyšlo. Samozřejmě o poločase bylo
v kabině trochu dusno a druhý
poločas jsme ovládli tak, jak se
čekalo,“ řekl k průběhu utkání
Peter Dávid, trenér DHK Baník
Most.
„Do Mostu jsme přijeli dost
oslabení, prvních 35 minut
jsme se drželi, bohužel jsme
pak doplatili na mladickou
nerozvážnost, trochu jsme se
zbláznili, bohužel jsme nevydrželi déle,“ ohlédl se za utkáním
Martin Spuchlák, trenér HC
Zlín.
DHK Baník Most – HC Zlín
35:22 (12:9). Nejvíc branek

Litvínovské národní házenkářky
zvítězily nad Chomutovem a jsou třetí
MOST – Dalším soupeřem, který na hřišti v Mostě padl, byla
Brná. Tu přivítal Mostecký fotbalový klub na trávníku Fotbalového stadionu Josefa Masopusta v sobotním utkání 6. kola
krajského přeboru dospělých.
Hosté nakonec odjeli poraženi 4:1, když si domácí tým už
v první půli zajistil dvoubrankový náskok. Střelecky se blýskl
domácí Valenta, který si připsal
hattrick. Mostu patří první příčka v tabulce.
MFK – Brná 4:1 (2:0). 9., 58.
A 61. Valenta, 29. Tancoš - 53.
Heřman. Sestava MFK: Beneš – Tancoš, Valenta (85. Kastl), Lácha, Stožický (78. Milan
Macháček), Šoupa, Boušek, A.
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li vyrovnat ostatním okresům,“
řekl vedoucí mostecké výpravy
Zdeněk Kopas.
Výběr OFS Most U12 (ročník
2006) reprezentovali: Mojmír
Bombera, Jan Kovář, Šimon

Jubilejní, v pořadí již 20.
ročník memoriálu bratří Mazánků, při němž se v mosteké sportovní hale představují
týmy fotbalistů dříve narozených z našeho regionu, se
tentokrát uskuteční v sobotu
13. ledna 2018. Informoval o tom za pořadatele Jan
Štefko ze staré gardy Baníku
Most.

Souš v sobotu přivítá
celek SK Úvaly
Fotbalisté divizního Baníku Souš se v sobotu 23. září
opět představí na svém domácím hřišti. Jejich soupeřem v utkání 7. kola bude
celek SK Úvaly. Střetnutí začíná v 16.30 hodin.

Oba naši zástupci
jedou hrát ven
Naši dva zástupci v krajském přeboru v kopané dospělých, Sokol Horní Jiřetín/
FK Litvínov i Mostecký fotbalový klub, se o víkendu
představí na hřištích svých
soupeřů. Celek H. Jiřetín/
Litvínov míří v sobotu do
Modlan, MFK bude hrát také
v sobotu ve Štětí.

Jedno vítězství
a jedna prohra

Müller, Patrik Zikmund, Patrik
Kupec, Jakub Vyhnal, Martin
Rödl, Tomáš Procházka, Jakub
Hojda, Tomáš Poláček, Ondřej
Plhák a Petr Poláček. Trenér
Petr Johana, vedoucí Zdeněk
Kopas.
Výběr OFS Most U 11 (ročník 2007) reprezentovali: Václav

Hůla, Jiří Lošťák, Tomáš Bartůněk, Štěpán Dlask, Patrik Kuruc,
Vilém Hirsch, Adam Štandera,
Marek Nistor, Filip Krátký, Michal Havelka, Oldřich Kopta,
Radek Galbavý, František Zeman. Trenéři Jiří Lovíšek, Radek
Lžíčař, vedoucí Zdeněk Kopas.
(jak)

Starší žáci Basketbalového
klubu Baník Most, kategorie U15, mají za sebou dvě
utkání, v nichž uspěli na
padesát procent. Připsali si
jednu porážku a jednu výhru. Obě střetnutí odehráli
venku. V Mariánských Lázních podlehli 78:63, v Karlových Varech porazili Thermii
63:82.
(jak)
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Hostem odpoledne
byla i Pavlína
Filipovská...
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a deštivo.

V areálu kostela
byla k vidění
dobová řemesla.
Vydavatel:
Media Info System, a. s.,
Bělehradská 360,
Most 434 01
IČ: 27864588
Registrace - MK ČR E 11598,
ISSN 1212-3978
Šéfredaktorka:

„Saxana“ Petra Černocká
zpívala, podepisovala i se
ochotně fotila s fanoušky.

Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)
tel.: 476 103 978
Zástupce šéfredaktorky:
Mgr. Vlasta Šoltysová,
(soltysova@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
Roman Moucha
(grafik@homerlive.cz)
tel.: 476 108 412
Obchodní oddělení, inzerce:
Lukáš Koťátko

R adčice slavily
M ariánskou pouť

(inzerce@homerlive.cz)
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360/6,
434 01 Most,

Na pouti měly svůj stánek také Severočeské doly,
které akci ﬁnančně podporují.

e-mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,

MARIÁNSKÉ RADČICE – Tradiční
Mariánská pouť v Radčicích patří mezi nejoblíbenější akce, kterých obec pořádá ročně několik
desítek. Pouť se konala o uplynulém víkendu už po jedenácté
a to za přispění společnosti Severočeské doly, a. s.
I když počasí pouťovým radovánkám příliš nepřálo, místní
i přespolní si nenechali zkazit
náladu a na pouť dorazili. A nebyli zklamaní. Kromě pouťových stánků a atrakcí byl připraven totiž i zábavný program
a na pouti vystoupila řada zajímavých hostů. Na pódiu zazpívala například Petra Černocká,
Pavlína Filipovská nebo Davide
Mattioli a Pavlína Senič, Standa
Hložek a Revival Michala Davida. Pouť oživili také klauni, vodník či bublinář a rozezněla Cimbálovka. Na historické scéně
u místního kostela Panny Marie
Bolestné, který byl otevřen pro
veřejnost a kde proběhla i Mše
svatá v dopoledních hodinách,
byly připraveny dobové stánky,
řemesla a hudba. Děti si zde
mohly zasoutěžit. Nechyběli

kejklíři a historický šerm. Večer
pak korunoval ohňostroj. „Pouť
se stala hojně navštěvovanou
a oblíbenou akcí pro místní, ale
i rodiny s dětmi z okolí. Tuto akci
připravuje obec za přispění Severočeských dolů, s nimiž úzce spolupracujeme a které se podílejí
i na většině dalších akcí, kterých
pořádáme ročně několik desítek.
Mariánská pouť je jednou ze tří
nejstěžejnějších. V období před
Vánoci, na advent, se pak za
přispění těžařů konají také Vánoce v kostele, na jaře je to pak
Fesťáček v Ráči,“ uvedl starosta
obce Jaroslav Sikora. Obec Mariánské Radčice má s těžaři podepsanou smlouvu O vzájemné
toleranci již od roku 2008 až do
roku 2018, v níž se Severočeské
doly zavazují podporovat obec
finančně. „Vše je založeno na
jejich vůli a vzájemné domluvě.
Mohu říci, že podpora z jejich
strany funguje velmi dobře,“
dodává starosta Sikora. Obec
každoročně od Severočeských
dolů získává balíček finančních
prostředků, které může použít
na nejpotřebnější věci.
(sol)

Pro děti bylo připraveno
přehršel soutěží a her. Střelba
z kuše patřila mezi ně.
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Historickou dobu
připomínala nejen
šermířská vystoupení,
ale i dobová hudba.

Mariánská pouť patří
nejoblíbenější akce, které mají
každoročně hojnou návštěvnost.

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

