TÝDENÍK MOSTECKA

číslo 43 | 27. říjen 2017 | ročník 20

cena 8 Kč

Zákaz alkoholu v Mostě se rozšiřuje!
MOST - Město chce rozšířit tak zvanou alkoholovou vyhlášku. Ta dosud v Mostě platí pro šestnáct lokalit. Zákaz alkoholu na veřejnosti
by se měl nově týkat například Zahražan, ale i dalších oblastí.
Další rozšíření působnosti
vyhlášky o zákazu konzumace
a zjevného umožňování konzumace alkoholu na vybraných
prostranstvích města, konkrétně o oblast v části města Zahražany, si vyžádali občané. Petici
podepsalo 109 občanů z této
lokality. „Řešili jsme podněty
občanů týkající se zákazu konzumace v další lokalitě města.

I

Rozšířit alkoholovou vyhlášku
o oblast Zahražan požadovali
občané v petici. Podepsalo ji 109
obyvatel této čtvrti. Zákaz alkoholu by měl platit brzy už i v okolí
Resslu.
Ve spolupráci s PČR a městskou
policií byly podněty posouzeny
jako oprávněné, proto chceme
vyhlášku rozšířit o další místo,“
zdůvodnil mostecký primátor
Jan Paparega.
Do vyhlášky se zapracuje ještě další lokalita, a to ulice Pod
Resslem, kde posedávají a popíjejí alkohol bezdomovci. Radní
proto doporučili zastupitelům
zrušit původní „protialkoholo-

Konec konzumace už
i na Zahražanech.

vou“ vyhlášku a vydat novou.
Petici město konzultovalo s odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR.
Již začátkem letošního roku
rozšiřovala radnice zákaz konzumace alkoholu na veřejných
místech na základě podnětů
od občanů. Zákaz se rozšířil
ve třech již vyhláškou vymezených lokalitách, a to o park
nedaleko Divadla rozmanitostí,
u Neprakta klubu u bloků č. 300
a 301 a v okolí dětského domova, konkrétně o park u bloku
518. Do vyhlášky se také zařadila i tři zcela nová místa. Jednalo se o oblast parku Střed,
park nedaleko základní školy
U Stadionu a oblast v okolí oblastního muzea. Město v případě „alkoholové“ vyhlášky
uplatňuje princip negativního
vymezení. Do budoucna, s postupně přibývajícími lokalitami,
by ale mohla radnice postupovat i zcela opačně. „Nevylučuji,
že by se nakonec nemohla zvolit
i varianta stanovení lokalit, kde
se alkohol na veřejných místech
konzumovat dá,“ vyjádřil se tehdy k rozšiřující se alkoholové
vyhlášce primátor.
(sol)

 Halloweenská
dílnička
BRAŇANY – Navštivte
v sobotu 28. října od
11 hodin se svými
dětmi Selský dvůr
Braňany. Budou
pro ně připraveny
Halloweenské hry a
tvoření, jízda na koni
a zvířátka a obídek +
nápoj. Cena 290 Kč.
 Čochtan vypravuje
MOST – Nestárnoucí
muzikál J. Voskovce a
J. Wericha. Divotvorný
hrnec v osobité úpravě
nejslavnějšího českého
představitele vodníků
Josefa Dvořáka. Uvádí
Divadelní společnost
Josefa Dvořáka v Městském divadle v Mostě v
pondělí 30. října od 19
hodin. Vstupné 340 Kč.

Radniční „oběma“ otevřená!
MOST – Radniční ulice, donedávna průjezdná pouze jedním
směrem, je od čtvrtka tohoto
týdne otevřená už i z ulice Jiřího
z Poděbrad (od Šibeníku).
Radniční ulice byla obousměrná do roku 2003. Zjednosměrnila se za vlády tehdejšího
primátora Vladimíra Bártla
a zůstala tak dlouhých čtrnáct
let. „Tehdy došlo na základě požadavku vedení města a primátora k zavedení jednosměrného
provozu a zřízení parkovacích
míst,“ připomněla mluvčí radnice Alena Sedláčková.
Nápad ulici opět zdvousměrnit se „narodil“ vloni ve vedení
současné radnice. Při projednávání v zastupitelstvu se sice
ozvalo několik hlasů proti, nicméně, k návratu na dvousměrný provoz se přiklonila většina.
S dopravní změnou souvisely
i nutné stavební úpravy, které

si vyžádaly zhruba 2,2 mil. Korun. Dodavatel zakázky, firma
Herkul, měla stavbu předat do
užívání už koncem září. Oproti původním předpokladům
se ale stavba o necelý měsíc
zpozdila. „K prodloužení stavby došlo ze dvou důvodů. Stavba byla zahájena asi o 26 dnů
později z důvodu kolize termínu
stavebních prací a akce Night
Run pořádané v těchto místech.
Dále z důvodu změn při realizaci - křížení stavebních prací
s kořenovým systémem stromů
v prostoru stavby a množstvím
betonových podkladů,“ vysvětlila mluvčí mosteckého magistrátu.
V původní, jednosměrné
Radniční ulici bylo čtyřiadvacet
parkovacích míst. Po úpravách
bude v parkovacích pruzích
a zálivech zhruba 30 podélných
stání.
(nov)

 Odysseia
MOST – Navštivte ve
čtvrtek 2. listopadu
od 19 hodin Městské
divadlo v Mostě a užijte
si výpravný muzikál
o strastiplné cestě
slavného řeckého
hrdiny. Napínavé
dobrodružství i příběh
lásky, věrnosti, naděje,
pýchy a malověrnosti.
Vstupné 200 Kč.
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Ad) Odbavování na
Aquadromu už bez front
PROVOZOVATEL AQUADROMU UPOZORŇUJE:
PŘI NÁVŠTĚVĚ KOUPALIŠTĚ S FRONTAMI
POČÍTEJTE!
Je samozřejmě pravdou, že
Aquadrom se dočkal nového,
moderního odbavovacího systému, který ušetří čas jak návštěvníkům, tak provozovateli,
ale bude to ještě nějakou dobu
trvat. Fronty naopak máme,
dokonce i v týdnu, při ranním
plavání. Důvodem není žádná
porucha nebo nemohoucnost
personálu. Jde o to, že musíme
většině zákazníků vyměnit starý typ „čárových“ permanentek
za nové – čipové. Tato transakce obnáší 4 nezbytné úkony,
které musí pokladní udělat:
zapsání majitele nové permanentky do systému, prodej
nové karty, převedení kreditu
ze staré karty na novou a pak je
teprve možné zákazníka odbavit dle jeho požadavku. U toho
se pokladní snaží zákazníka
informovat o tom, že nově má
možnost výběru ze dvou nosičů – permanenty nebo čipových hodinek. Odbavení zákazníka se starou permanentkou

zkrátka trvá 7-10 minut, podle
toho, jak je který zákazník předem obeznámený s informacemi, které máme uvedené na
informačních cedulích a samozřejmě na webových stránkách
koupaliště.
Aquadrom od roku 2003 prodal přes 20 tisíc permanentek.
Reálně předpokládáme, že nás
čeká výměna více než 10 tisíc karet, které zákazníci aktuálně využívají. V lepším případě – tedy
po 7 minutách, to obnáší práci
pokladních na 97 dvanáctihodinových směn…(!) Tohle předpokládá trpělivost a pochopení
na obou stranách. Uvědomte si,
vážení zákazníci Aquadromu,
že nadáváním se nic neurychlí.
Naše pokladní si rozhodně nezaslouží vaše pohrdání nebo dokonce urážky… Pokud můžete,
využijte k výměně permanentky
méně frekventovaný čas v týdnu
od 10 do 15 hodin.
Miroslav Svoboda, vedoucí
provozu Aquadromu

komunální politika

K jezeru se dostaneme možná už příští rok
MOST - Přípravy pro stavbu oddychové zóny, pláží u jezera a mol
jsou v plném proudu. S realizací by se mělo začít naplno v příštím
roce a počítá se i s dokončením všech projektů. Veřejnost by se tak
mohla dočkat i otevření přístupu k jezeru Most.
Mostečtí radní uzavřeli potřebné dodatky smluv, aby se
mohla realizovat stavba oddychové pobřežní zóny a napojení
na komunikace a inženýrské sítě
u jezera Most. Dodatky se týkají především oddychové zóny,
pláže a přístaviště. Finance na

tyto stavby by měly plynout
z tak zvaných vládních patnácti ekomiliard. Město současně
také řeší rozšíření parcel, které
se nacházejí v místě budoucí
mariny u napouštěcího objektu.
„Předpokládaný termín zahájení stavby je čtvrté čtvrtletí roku

2017 s tím, že letos se předpokládá výroba a dodávka plovoucích mol a vlastní stavební práce
budou zahájeny na jaře roku
příštího,“ uvedla tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.
Projekt na výstavbu oddychové pobřežní zóny je z pohledu
budoucích uživatelů nejatraktivnější stavbou ze všech tří, které se u jezera realizují. V rámci
ní by měly být vybudovány

U jezera se co nevidět začne s výstavbou oddychové zóny.

oblázkovo-písčité pláže, plovoucí vstupy do vody, mola pro relaxaci i distanční plavání, sypané molo pro konání kulturních
akcí, ale také zázemí pro vodní
záchrannou službu a městskou
policii. Časově by podle vedení
města měla být realizace této
části nejkratší ze všech tří staveb.
Další stavba, která se u jezera
realizuje, je výstavba komunikace, jejíž realizace by měla být
ukončena a předána v polovině
příštího roku. Dále se budují inženýrské sítě, kdy je třeba k jezeru přivést elektřinu ve vysokém
i nízkém napětí, plyn, vodovod,
datové sítě a také vybudovat
kanalizaci. Týká se to jižní části okolí jezera, kde budou také
vybudovány i další komunikace.
Tato stavba by měla být ukončena v roce 2018.
Všechny tyto etapy a stavby,
a využití těžké mechanizace jsou
hlavním důvodem, proč Palivový kombinát uzavřel přístup
k jezeru, a jejich ukončování
během příštího roku i důvodem
otevření přístupu k jezeru. „Jezero by se už v příštím roce mohlo veřejnosti otevřít, bez ohledu
na majetkoprávní vypořádání,
které se nyní řeší. Koneckonců
v Ústí je to obdobně, také se řeší
majetkoprávní vypořádání pozemků, přesto je jezero Milada
otevřeno veřejnosti. Uvidíme, jak
se všechny etapy staveb stihnou.
Nemá cenu nic uspěchávat,“ uvedl k otevření jezera mostecký
primátor Jan Paparega.
(sol)

Dušičky: Hřbitovy mají otevřeno déle
MOST – Už za pár dnů zaplní hřbitovy tisíce pozůstalých. S blížícími
se Dušičkami a zvýšenému náporu Technické služby města Mostu
už tento týden prodlužují otevírací dobu na všech třech městských
hřbitovech, v Kostelní ulici, Pod Koňským vrchem a také ve Vtelně,
a to od 8 až do 20 hodin.

Rozmáňo slaví třicet let
Vážení příznivci Divadla
rozmanitostí,
jménem primátora statutárního města Mostu Jana Paparegy a jednatele Městského
divadla v Mostě Václava Hofmanna vás co nejsrdečněji
zveme na slavnostní program
k příležitosti rekonstrukce
budovy Divadla rozmanitostí,
které letos slaví třicet let své
existence. Výročí oslavíme 28.
10. 2017.
Program:
15.30 slavnostní přípitek ve
foyer
16.00 KABARET 30 (spe-

ciální „spektákl“ nastudovaný
k jedinečné události, vystoupí
i divadelní kapela Nedloubej
se v nose)
17.00 slavnostní raut
17.30 – 19.00 vystoupení
spřátelených kapel Divadla
rozmanitostí
19.00 zábava ad libitum
Pokud máte zájem potkat se
s bývalými kolegy nebo spolu
s námi oslavit kulatiny, rezervujte si prosím čestné vstupenky. Volejte tajemnici uměleckého souboru, Veronice
Stejskalové, na číslo 737 270
058 nebo pište na rozmano@
divadlo-most.cz
(nov)

Památku zesnulých si každoročně pozůstalí připomínají
2. listopadu. Na hřbitovy se ale
sjíždějí lidé z různých koutů
republiky už s týdenním předstihem. Technické služby proto
reagují prodlouženou provozní
dobou na všech svých hřbitovech, a to již od středy 25. října až do 6. listopadu. Brány se
otevírají už v 8 hodin a uzavírají ve 20 hodin. „Lidé začínají
navštěvovat hřbitovy zhruba 1
týden před Dušičkami. Velký nápor je vždy víkend před svátkem,
kdy přijíždí návštěvníci z větší
dálky a samozřejmě těsně před
Dušičkami chodí nejvíce lidí.
Naopak, po 2. listopadu už není
na hřbitovech většinou žádná
návštěvnost,“ popsal zkušenosti Pavel Měska z Technických
služeb města Mostu. Vzhledem
k obrovskému náporu lidí na
hřbitovech je už každoročně samozřejmostí spolupráce s městskou policií, která na hřbitovech

usměrňuje provoz, ale především zajišťuje bezpečnost. Strážníci mají dokonce na městském
hřbitově i své zázemí a střeží jej
ve dne i v noci. „Máme k dispozici zázemí na hřbitově, takže
tam budeme mít stálou hlídku,
a to po dobu tří až čtyř nejex-

níci tolerují i drobné přestupky
například ohledně parkování.
Uvnitř areálu je totiž kapacita
zaplněná, a tak lidé mohou parkovat i mimo brány hřbitova,
podél komunikace. Navíc sem
pravidelně zajíždí i autobus.
„Na Dušičky na hřbitov jezdí
hodně vozidel, ale žádnou kalamitu neočekáváme. Lidé si už za
ta léta zvykli, že tu jsme a žádné
problémy tu nemíváme. Myslím,
že díky těmto opatřením se situace hodně zklidnila. I když je

Památka zesnulých i velkou příležitostí pro zloděje, evidujeme
i méně krádeží,“ hodnotí ředitel
městské policie.
V souvislosti s Dušičkami navštíví mostecký hřbitov zhruba
na 20 tisíc lidí. „Obsazeno je tu
na 9 tisíc míst, z toho cca 2 700
hrobů a 6 300 urnových pomníků. Velká návštěvnost je i na
vsypových loučkách, kde máme
obsazeno přibližně 4 800 jamek,“
doplnil ještě Pavel Měska z technických služeb.
(sol)

Jak Dušičky vznikly
V Evropě má tento den
prastarou tradici sahající
až do keltských časů. Než
se stal církevním svátkem
(998), býval dnem boha
Ódina, který měl na starosti
všechny zemřelé.
ponovanějších dnů. Kromě toho
budou policisté jako vždy korigovat parkování a navigovat a dělat po hřbitově obchůzky,“ uvedl
šéf mosteckých strážníků Jaroslav Hrvol. Jak dále uvedl, stráž-

Na hřbitovech je v těchto dnech otevřeno až do 20 hodin.

Staré baterie do koše nepatří!
MOST - Nevyhazujte staré a vybité baterie do komunálního odpadu! Můžete ohrozit ekologii půdy a vody. Na použité baterie slouží
v Mostě speciální, červené kontejnery.
Jedna ze speciálních sběrných nádob, která má ale jiný,
netradiční design a je také
v menším provedení, byla
umístěna letos i do přízemí
mosteckého magistrátu v ulici
Radniční. „Od umístění samostatné sběrné nádoby na použité
baterie v přízemí na magistrátu
uplynulo 7 měsíců. Nádoba byla
za tu dobu zaplněna použitými
bateriemi od občanů města i za-

městnanců magistrátu v množství 37,6 kilogramů,“ informovala tisková mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
To znamená, že každý měsíc
přibylo přibližně 5 kilogramů
použitých baterií, které neskončily v komunálním odpadu,
potažmo na skládce, ale budou
předány na sběrný dvůr a následně zrecyklovány. Obsahují
totiž nebezpečné těžké kovy,

které se časem začnou z baterií
uvolňovat a představují riziko
pro půdu a spodní i povrchové
vody.
„Z každých 100 kilogramů
odevzdaných použitých baterií
je možné recyklací získat až 16,7
kilogramu oceli, 21 kilogramů
zinku, 20,5 kilogramu manganu
a 1,5 kilogramu niklu a mědi.
Jen zinek z deseti kilogramů odevzdaných baterií přitom může
posloužit k výrobě mosazi pro
jeden saxofon,“ uvedla pro zajímavost Alena Sedláčková.
(sol)

zpravodajství

Prestižní cenu Spokojený zákazník
získalo nejvíce podnikatelů z Mostecka
ÚSTECKÝ KRAJ/MOSTECKO - Prestižní soutěž Spokojený zákazník
2017 má už své vítěze. V Ústeckém kraji bylo v letošním roce ocenění rozdáno jedenácti podnikatelům. Pět ocenění přitom putovalo
do Mostu.
Ocenění firmy převzaly z rukou hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka, který anketě udělil záštitu a kraj akci
finančně podpořil. Cena se
uděluje pouze v pěti krajích, na
Ústecku má dlouholetou tradici
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a je pro živnostníky prestižním
oceněním. Letos se zde konala
posedmnácté. „Vážím si práce
malých podnikatelů, živnostníků
a řemeslníků, kteří svému oboru
a cechu dělají čest a jejich zákazníci, spotřebitelé, to dokážou

ocenit. Děkuji tedy oceněným za
jejich výsledky a přeji jim, aby je
úspěchy v podnikání provázely
i v dalších letech a jejich klientela
se rozrůstala,“ řekl při předávání cen hejtman Oldřich Bubeníček.
Oceněním Spokojený zákazník Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že podnikatel,
který jej získal, poskytuje služby
v oboru svého podnikání kvalit-

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (vlevo) při předávání prestižní ceny podnikatelům. Na snímku se
zástupkyní společnosti Petr Paveza z Motorestu Velemín a krajský zastupitel Radek Černý.

něji, než běžně očekává spotřebitel. Toto ocenění se uděluje na
dva roky a jeho cílem je ukázat
v různých oborech pozitivní
přístup podnikatelů na místní
úrovni.
Ocenění putovalo na Mostecko pro:
Šárku Smolíkovou a Zdravé
dobroty u Sáry, kde nabízí pestrou nabídku jídel pro zdravý
životní styl, včetně možnosti
rozvozu jídel. Ocenění získala
podnikatelka za čisté a útulné
prostředí pro zákazníky, příjemnou a rychlou obsluhu.
Zuzanu Trepešovou a oční
optiku ve Vtelně s velkým výběrem brýlí s měřením zraku
optimetristou. Ocenění získala za příjemné prostředí, velmi kvalitní odbornou práci na
špičkových přístrojích a také za
dobrou dostupnost.
Tomáši Gruberovi a pánskému holičství. Ocenění získal za
svou kreativitu a šikovnost a široký okruh zákazníků.
Jiřímu Trochtovi a prodejně s montáží stínicí techniky
a žaluzií. Cenu získal za ochotný a proškolený personál, který
dbá na spokojené zákazníky a za
sofistikované webové stránky.
Monice Dvořákové a prodejně oděvů a doplňků, zejména
pro nadměrné velikosti. Ocenění si vysloužila za pestrou nabídku a ochotnou a příjemnou
obsluhu.
(sol)

Legenda
v rokáči
MOST - V pátek 27. října se
do mosteckého Rokáče Vinohrady vrací bluesová legenda
Bohouš Budina. Spolu se severočeským B. B. Bandem zahrají ty největší bluesové pecky.
Úlohu předkapely na sebe vzal
chrudimský Stoker One Man
Band. Rezofonická kytara, přitápěná souběžně přes kytarové
a baskytarové kombo, foukačka přes nažhavené lampové
kombo a bicí souprava - to vše
obsáhne jeden člověk. Začátek
v 21 hodin.
(nov)

Děti v Mostě budou pod dohledem kamer
MOST - Město Most chce zvýšit bezpečnost žáků v mateřských i základních školách. Nechalo proto vypracovat nový projekt na kamerové a zabezpečovací systémy.
Při zpracování projektu vycházel projektant z doporučení
ministerstva školství, ale i z požadavků ředitelů jednotlivých
příspěvkovek města. „Deklarovali jsme, že bychom chtěli na
základních i mateřských školách
zvýšit bezpečnost a je to i jednou
z priorit našeho volebního programu. Rádi bychom proto do
budoucna zabudovali kamerový
systém, a to jak na všech základních, tak i mateřských školách.
Mateřinky byly opomíjené a infrastruktura zde byla v hrozném
stavu, který chceme zlepšit,“ připustil primátor Jan Paparega.
Mimo jiné upozornil, že v rámci
umisťování kamerového systému se město zaměří zejména na

monitoring v prostorách před
školními a předškolními zařízeními. „Abychom věděli a měli
přehled, jací lidé se tu zdržují,
či nezdržují. Chceme zabezpečit
například všechny příspěvkovky
dveřníky, a zabezpečit děti co nejvíc,“ vysvětlil primátor. Kamery
sice nebudou přímo napojeny
na kamerový systém městské
policie, a to z kapacitních důvodů, nicméně bude na školách
i školkách samostatné nahrávací
zařízení a zároveň i osoba, která
bude záznamy sledovat. „V případě, kdy by k něčemu došlo,
bude mít po ruce tlačítka, kterými bude ihned informovat hlídky
městské policie tak, aby mohly na
místo okamžitě dorazit,“ ujistil

dále primátor Paparega.

Většinu základních
škol už kamery hlídají
Ve většině základních škol
využívají k zabezpečení kamerový dohledový systém. V 73
procentech škol systém monitoruje školní budovy, v 64 procentech je takto zabezpečen školní
areál. S výjimkou 4. ZŠ ostatní
nepoužívají k identifikaci osob
a přístupu do budovy elektronický čip nebo kartu. Přístup do
školní budovy mají řešen buď
vstupem, který je monitorován
kamerovým dohledovým systémem nebo domácím telefonem,
popř. jsou využity obě varianty.
V mateřinkách má nově vybudovaný, zatím nefunkční, kamerový systém pouze školka v ulici
Sochora. „V letošním roce se řeší

školka Sochora, na příští rok
jsou v plánu mateřinky Hutnická a Růžová. Největší mateřinka
v Lidické, která má dalších 14
odloučených pracovišť a kde je
v současnosti stav informačních
a komunikačních technologií nejlépe ošetřen, přijde na řadu poté,
co se vyhodnotí zkušenosti s provozem uvedených tří samostatných mateřských škol,“ uvedla
ještě tisková mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
Po dokončení realizace této zakázky budou všechny mateřinky
i základní školy v Mostě odpovídat doporučeným standardům
bezpečnosti. Celkový objem
dodávek a prací činí téměř 2
miliony Kč bez DPH. „Byli jsme
překvapeni, když jsme zjistili, jak
nákladné toto vše bude, ale to se
nedá nic dělat,“ přiznal první
muž města.
(sol)

Z

Rady města Mostu

Rekonstrukce mostu

Chlazení na stadionu

MOST - Most do Rudolic,
který je ve špatném technickém
stavu, se bude rekonstruovat
v příštím roce. Veřejná zakázka
na zhotovitele prací tak bude
vyhlášena v nejbližší době. Termín odevzdání nabídek je do
20. listopadu. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky činí
zhruba 58 milionů Kč.

MOST - Dosluhující a zastaralý chladicí kompresor na
zimním stadionu bude vyměněn za nový. Dojde tak k obnovení zdroje chlazení v chladicím
okruhu celého areálu. Radní
schválili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci chladicího
zařízení, termín odevzdání obálek je 30. října. Předpokládaná
hodnota zakázky činí 5,5 milionu Kč bez DPH.

U kulatého stolu
MOST - Radní se na svých
schůzích v první polovině příštího roku sejdou vždy jednou za
měsíc, a to 18. ledna, 8. února,
22. března, 12. dubna, 17. května a 7. června. Radní také doporučili zastupitelům, aby vzali
na vědomí termíny zasedání zastupitelstva ve dnech 22. února,
26. dubna a 21. června.

Chodník ve Vtelně
MOST - Radní vyhodnotili
stavbu chodníku ve Vtelenské
ulici. Stavba se realizovala od
konce dubna zhruba do poloviny srpna a vyžádala si náklady ve výši cca 7 milionů Kč.
Vedle doprovodného chodníku
ke komunikacím ve Vtelenské
a Mostecké ulici bylo vybudováno též veřejné osvětlení, nové
zastávkové pruhy pro městskou
hromadnou dopravu (MHD),
předmětem stavby byla i dodávka a montáž mobiliáře včetně
nového přístřešku MHD a odvodnění ploch do nového kanalizačního řadu.

Prominutí splátky
MOST - Obecně prospěšná
společnost Hospic v Mostě požádala město o prominutí splátky návratné finanční pomoci ve
výši 400 tisíc Kč, kterou město
poskytlo vloni hospici jako
půjčku návratnou. Radní doporučili zastupitelům prominutí
splátky schválit.

Kdo se postará
o Chanov
MOST - Správu a údržbu
sídliště Chanov bude i v příštím roce provádět společnost
Technické služby města Mostu
za maximální měsíční odměnu
165 666 Kč bez DPH. Společnost bude spravovat i ubytovnu
UNO, a to za maximální měsíční odměnu 110 555 Kč bez
DPH. Správa a údržba sportoviště ve Zlatnické ulici byla svěřena, o. s. Aver Roma, za měsíční
odměnu 10 tisíc Kč.
(sol)
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volby

1. Líbí se vám výsledek voleb? ANO/NE?
2. Proč?
JAN PAPAREGA, primátor
města Mostu
1. NE
2. Vítěz voleb
do Poslanecké
sněmovny byl
znám již před
volbami a proto mě vítězství
hnutí ANO 2011 příliš nepřekvapilo - na rozdíl od dalších
výsledků, zejména tradičních
politických stran. Takto výrazný
propad u ČSSD a KSČM zřejmě
nečekal nikdo, kdo politickou
situaci v zemi sleduje. Příjemným zjištěním je pak vzestup
ODS. Jsem také rád, že se do
Poslanecké sněmovny dostala
TOP09, ke které mám stále blízko. Výsledek voleb akceptuji, ale
nejsem s ním spokojený.
Jsem velmi zvědavý na to, kdo
půjde s hnutím ANO 2011 do
vlády, protože tito budoucí koaliční partneři to nebudou mít
vůbec jednoduché.

ALENA DERNEROVÁ, senátorka za Mostecko
1. ANO
2.
Jsem
ráda, že minimum voličských
hlasů
přišlo nazmar.
V porovnání s krajskými volbami v loňském roce se v Ústeckém kraji promarnilo víc jak 17
procent hlasů.

Most nejméně

Berenika Peštová, zastupitelka
města Mostu,
náměstkyně
ministra životního prostředí
1. Nemohu
odpovědět ani
ANO, ani NE.
2. Mám smíšené pocity. Když poslouchám
jednotlivé představitele stran,
jak chtějí pracovat pro lidi a potom další větou řeknou s Babišem nikdy, tak už tomu nerozu-

Nejnižší volební účast ze
sedmi okresů Ústeckého
kraje měl okres MOST –
47,56 procent (při posledních volbách v roce 2013
přišlo volit 49,38 procent
voličů).
Nejvyšší volební účast
ze sedmi okresů Ústeckého
kraje měl okres LITOMĚŘICE – 59,14 procent.

Jiří NOVÁK, předseda představenstva
Krajské zdravotní
1. NE
2. Výsledek
voleb hodnotím
pro naši stranu
(KSČM) jako
neúspěšný a to jak na celostátní
úrovni, tak i v našem kraji. Ztráta více jak poloviny mandátů je
neúspěch.

Most byl pro účely voleb rozdělen na 60 okrsků. V 59 z nich zvítězilo hnutí ANO 2011. To dosáhlo největšího úspěchu v okrsku č. 52 (okolí
ulice Kpt. Jaroše), kde je podpořilo 48,4 % voličů. Jedinou výjimku již
tradičně představoval okrsek číslo 20, který zahrnuje Chanov. Zatímco
v předchozích volbách zde drtivě zvítězila ČSSD, letos podobné převahy s 66,66 % dosáhla KSČM. Sociální demokraté zde sice poklesli
na 21,21 %, přesto jde o jejich nejlepší výsledek ze všech mosteckých
okrsků.
SPD bodovala s 19,38 % v okrsku č. 27 (okolí 3. ZŠ), ODS výrazně
uspěla v okrsku č. 8 (rodinné domy pod hřbitovem a okolí nemocnice),
kde získala 25,06 % a ve stejném okrsku dosáhla nejlepšího výsledku i TOP 09 (8,60 %). Starostové a nezávislí pak bodovali v okrsku č.
4 (okolí ulic Alej Boženy Němcové a Na Výsluní, 7,52 %) a KDU-ČSL
v okrsku č. 2 (okolí Hněvína a ulic Slovenského národního povstání
a Pod Širokým vrchem, 3,00 %).
BRONISLAV SCHVARZ, bývalý poslanec,
kandidoval za
SPO:
1. ANO
2. Každý dostal od voličů, co
si zasloužil, i já.
TOMÁŠ KUBAL, radní města
Mostu za ODS
1. NE
2. Nelíbí se
mi velký rozdíl
mezi
hnutím
ANO a ostatními stranami,
ale jsem rád, že
ODS dosáhla takového výsledku. Jsem zvědavý na povolební
vyjednávání a jeho výsledek.
Ten hodně napoví....

Chanov volil KSČM
V sídlišti Chanov se tentokrát volby odehrály bez
předvolebních i volebních
afér. S 67 procenty zde zvítězila KSČM. K volebním
urnám v Chanově dorazilo
34 obyvatel, což jsou pouhá čtyři voličská procenta.
ČSSD dostala od chanovských 21 procent, ANO zde
získalo pouhá 3 procenta
hlasů.

mím. Lidi jasně řekli, chceme
změnu a Babiš dostal nejvíc preferenčních hlasů, což zmanená:
„Chceme ho jako premiéra“.
FRANTIŠEK RYBA, předseda
SBD Krušnohor
1. ANO
2. Už několik
let se ukazuje,
že lidé nechtějí
ukecané „kamenné“ strany,
od kterých se nic nedozvědí
a pokud ano, tak je to zabaleno ve dvouhodinovém projevu
o ničem. Přitom by stačilo říct
dvě věty. Lidi už nebaví strategie do roku xy, které ovšem
mají jenom hodně slov a nic
neřeší. Slušným lidem vadí zneužívání štědrosti státu skrývané jakousi pseudohumanitou.
Lidé chtějí přímou odpověď
na přímou otázku a také krátké a přímé řešení. A to slibují
a částečně i předvádějí „občanská“ hnutí, která volby vyhrála.
Pochopitelně ne všechno se mi
na výsledku voleb líbí. Uspělo
i hnutí, které lidi oslovuje hlavně svým opravdu netradičním
praporem. Tomu bohužel odpovídají i názory, tak doufám,
že toto hnutí splní slib a bude
„pevnou“ opozicí. Jinak „u mě
dobrý“.

Okres Most zaznamenal ze všech
okresů Ústeckého kraje nejnižší
volební účast. Snad to v budoucnu
mladá „volební generace“ vylepší.
Oldřich Bubeníček, hejtman
Ústeckého kraje
1.NE
2. Volby vyhrála pravice
a populistické
strany. Levice
utrpěla porážku a je to pro ni velké zamyšlení
proč. Obě velké levicové strany
potřebují radikální změny.
Tomáš Ondrášek, ředitel Městské knihovny
Most
1. ANO
2.
Mohlo
to dopadnout
mnohem hůř.
Přečetl
jsem
většinu
volebních programů a jména na
všech kandidátkách. Mnohým,
kteří chtěli vést stát, bych nesvěřil vést ani psa na vodítku.
Mám představu, že bych i na

Za Ústecký kraj do
13 křesel
Ústecký kraj bude mít
v Poslanecké sněmovně 13
zástupců. Sedm za ANO, jeden za ODS, jeden za Piráty,
dva za SPD, jeden za KSČM
a jeden za ČSSD.

konci volebního období chtěl
svého poslance mít rád. Když už
ho z mých peněz platím, chtěl
bych ho pochválit, co pro mě
za ty čtyři roky udělal a čím mi
usnadnil život. Tak snad jsem to
teď v pátek nezvoral a do urny
hodil správný lístek.
David Kádner, předseda Svazku Krušných
hor
1. ANO
2.
Úspěch
voleb vždy závisí na volební
účasti občanů.
Jelikož tyto volby zaznamenaly více než 60ti
procentní účast, považuji je
tak za úspěšné. Nyní záleží jen
na politických stranách, které
od občanů získaly důvěru, aby
zbytečně nepolitikařily, a aby si
uvědomily, že volební kampaň
již skončila a aby se dokázaly
domluvit a pracovat ve prospěch občanů v průběhu celého
volebního období.
Erika Sedláčková, zastupitelka
města Litvínov
(KSČM)
1. NE
2. Volební výsledek strany, za
niž jsem kandidovala, hodnotím jako debakl.

Kdo do křesel?
Kamila
ANO
Richard Brabec
Jaroslav Bžoch
Eva Fialová
Tomáš Kohoutek
Jan Richter
Pavel Růžička
Jan Schiller
ODS
Karel Krejza
Piráti
Mikuláš Peksa
SPD
Tereza Hyťhová
Monika Jarošová
KSČM
Hana Jírovcová Aulická
ČSSD
Jaroslav Foldyna

Bláhová, starostka
města Litvínov
(ANO)
1. ANO
2. Za okres
Most
hnutí
ANO získalo
39,33 % a to je
i v celorepublikovém měřítku výborný výsledek. Moc si toho vážíme, děkujeme všem, kteří nás podpořili
a jsme rádi, že máme svého poslance za oblast, Ing. Jana Schillera. Těšíme se na spolupráci.
Daniel Volák, právník, zastupitel města Litvínova (ODS)
1. ANO
2. Líbí se mi
především výsledek
ODS,
který málokdo
čekal a ukazuje,
že přes všechny potíže minu-

losti, může být ODS autentickou a věrohodnou pravicovou
stranou. K výsledku ANO lze
jen dodat, že v demokratickém
právním státě je třeba výsledky
voleb respektovat. To však neznamená, že by do budoucna
ODS měla jen pasivně přihlížet,
ale naopak v příštích volbách
ještě významněji posílit.
Jana Galinová, majitelka Docela velkého divadla Litvínov
1. NE
2. Nemůžu
pochopit, že tolik lidí rezignovalo na svobodu a dobrovolně
si zvolilo utahování šroubů. Asi
jim to mezi ploty vyhovovalo.
Rudolf Jung, předseda Okresní
hospodářské
komory
1. NE
2. Pro podnikatelské prostředí je důležitá především
politická stabilita a profesionalita politické
scény. Celkem 9 politických
subjektů v PS s ukojenými

Jak se volilo
Mostecku
Na Mostecku je nejoblíbenější hnutí ANO. Bezkonkurenčně zabodovalo ve
všech obcích i městech mosteckého okresu.
ANO - 39 procent
SPD – 13 procent
KSČM – 11 procent
ODS – 8 procent
Piráti – 7,1 procent
ČSSD – 7 procent
a neukojenými ambicemi, navíc
s deklarovanými nepřekročitelnými prvky svých programů
a siláckými prohlášeními, tak
to u mne vzbuzuje velké obavy o žádoucí dělnost a stabilitu
tohoto orgánu, o důstojnosti
a autoritě nemluvě. Rád bych
se v obavách mýlil, ale i výsledky právě proběhlých voleb
navozují stále více myšlenku,
zda bychom se konečně neměli
poohlédnout po plném, nebo
alespoň částečném většinovém
systému voleb do Poslanecké
sněmovny.

VOLBY NA MOSTECKU
ODS
8,44%

PIRÁTI
7,10%

ČSSD
7,00%

KSČM
10,65%

SPD
13,19%

ANO 2011
39,33%

zpravodajství
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Areály dopravního podniku v Mostě
i v Litvínově hlídá nový kamerový systém
MOST - V obou areálech Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova začal fungovat zcela nový digitální kamerový systém se záznamem. Kamery by měly pomoci ochránit strategický majetek společnosti.
„Chtěli jsme zajistit rychlý
přenos ‚on-line‘ záběrů z kamer
v odpovídající kvalitě do datového úložiště a jejich následné
bezpečné uložení,“ řekl ředitel Dopravního podniku měst
Mostu a Litvínova Daniel Du-

novský. Podle něj bylo hlavním
požadavkem především zajištění vysoké stability, spolehlivosti, bezpečnosti a uživatelského
komfortu kamerového systému.
V mosteckém a litvínovském
areálu dopravního podniku se

nainstalovalo více jak 30 digitálních kamer a lokálních kamerových hnízd se záznamovým zařízením. „Kamery jsou
umístěny v našich areálech, kde
střeží jednak haly, dílny a další
prostranství, kde parkují autobusy. Stávalo se, že sem občas
někdo vniknul přes plot a způsobil škody, například sprejeři,
kteří se sem dostali a posprejovali tramvaje a podobně. To

V mosteckém a litvínovském areálu dopravního podniku se nainstalovalo více jak 30 digitálních kamer.

samé platí i o litvínovském
areálu, proto by měly kamery
prvotně sloužit k ochraně majetku,“ informoval Jiří Holý z Dopravního podniku měst Mostu
a Litvínova.
Záznam z kamer není dostupný veřejnosti, ale pouze například republikové policii, městské policii případně soudním
orgánům a podobně. „Záznam
je dostupný 72 hodin, poté je přepsán novými daty. Prostranství,
nově parkovací depa vozů, ale
i dílny monitorované kamerovým systémem jsou jasně a viditelně označené pro informování
pracovníků i návštěv tabulkami
s textem ‚Tento prostor je monitorován kamerovým systémem se
záznamem‘,“doplnil ještě ředitel
Dunovský.
Povolení od Úřadu na ochranu osobních údajů, které získal mostecký dopravce, se tak
nově týká nejen ukládání záznamů z kamer, které hlídají
majetek. Nyní zahrnuje také
kamery v dopravních prostředcích, včetně zvukových záznamů a neposledně i záznamů
z kamer, které jsou umístěny
na některých zastávkách. „Zastávky, které jsou součástí nového informačního systému, tedy
ty, které mají digitální panely,
jsou rovněž vybavené kamerami a i odsud máme povolení
ukládat záznamy,“ doplnil ještě
Jiří Holý.
(sol)

Proti útočníkovi pomůže na školách Králík
MOST - Jak se zachovat ve škole, pokud by se do nich dostala ozbrojená osoba, nebezpečný pachatel či dokonce terorista? Základní
vzorce a návody chování by měl dát nejen základním školám nový
projekt Městské policie v Mostě s názvem Králík.
S myšlenkou seznámit a informovat školáky, ale i pedagogy
s tím, jak postupovat v krizových
situacích, například při útoku či
napadení nebezpečného pachatele, či dokonce teroristického
útoku, přišli strážníci mostecké
městské policie, Miroslav Pokorný a Miroslav Větrovec. Akce
Králík, jak ji pracovně nazvali,
už odstartovala v loňském školním roce a měla obrovský ohlas.
„V dnešní době nejsou násilné činy
a různé krizové situace ani u nás
v ČR výjimkou a dějí se. Proto
naši strážníci přišli se zajímavým
projektem a nápadem, ukázat
ve školách a dát návod, jak se
v podobných situacích zachovat,“
přiblížil ředitel Městské policie
v Mostě Jaroslav Hrvol. Smyslem

projektu není ale s dětmi nacvičovat únik, ale spíše dát návod,
co v takové nebezpečné situaci
mohou udělat. „Je důležité nezpanikařit a pokud možno zachovat
klid, děti se dozvědí například, jak
zabezpečit třídu, dveře, okna, aby
se tam nikdo ozbrojený nedostal.
Použít k tomu mohou všech dostupných prostředků a předmětů,
knížek, lavic, židlí atd. Důležité je
i vědět, jak přivolat bezpečnostní
složky a jak s nimi komunikovat,
jak třeba označit třídu, aby bylo
pro záchranné složky jasné, že se
v ní útočník nenachází apod.,“
popisuje náplň projektu Králík
ředitel městské policie.
Pilotní projekt odstartoval už
v předchozím školním roce, a to
na 18. Základní škole v Mostě

Miroslav Pokorný (vlevo) a Miroslav Větrovec při akci Králík s dětmi.
a sklidil velký ohlas a nadšení.
Mezi zájemce se začali přidávat
postupně i další. „Prvotně jsme
tento projekt nabízeli základním školám, ale momentálně se
přihlásily dokonce i mateřinky,
které by měly být v druhém sledu
a v úpravě pro menší děti. Zájem

také projevily střední školy, takže máme co dělat a samozřejmě
to budeme postupně nacvičovat
podle našich možností a času.
Začít bychom chtěli ještě v letošním roce,“ doplnil ještě Jaroslav
Hrvol.
(sol)

Podpořte Lenku z dětského stacionáře
MOST - Od 20. do 31. října 2017 probíhá na stránkách www.pecovatelkaroku.cz internetové hlasování, kde je možné dát hlas finalistům 5. ročníku ocenění - Pečovatel/ka roku 2017 - Národní cena
sociálních služeb. Podpořit můžete i Lenku Bunešovou z Denního
dětského rehabilitačního stacionáře v ulici F. Malíka v Mostě.
Lenku Bunešovou můžete
podpořit ve veřejném hlasování
a zisku Ceny veřejnosti za rok
2017. Nominovaná je v kategorii
sociální pracovník. „Lenka svoji
práci bere jako poslání. Snaží se
pomáhat dětem se zdravotním
handicapem a ulehčit také rodičům v jejich tíživé situaci, kdy se
musí vyrovnávat s tím, že jejich
dítě bude mít ztížené podmínky
k životu. Uvědomuje si, že její
práce je „běh na dlouhou trať“,
ale nevzdává se. Je velmi empatická a rodiče právem oceňují
její pozitivní myšlení, znalosti

v oboru a čas, který si vždy najde. Kladně hodnotí, že se mohou
také svěřit a ulevit si. Lenka dodává rodičům sílu a povzbuzení.
Kolegyně Lenka je týmovou pracovnicí. Nadšeně se zapojuje do
všech pořádaných akcí, aktivně
se podílí na realizaci mnoha aktivit, často je i iniciátorkou. Nehledí na čas a společně s týmem
usiluje o to, aby se děti ve stacionáři cítily bezpečně a jejich pobyt
byl plný zážitků,“ uvedla sociální pracovnice Michaela Nermuťová z Městské správy sociálních
služeb v Mostě.
(nov)

Dvojčata
Anna a Klára byly dvojčata.
Vzhledem si byly podobné k nerozeznání, povahu ale měly dívky
naprosto rozdílnou. Anna byla
rázná a rozhodná, v kolektivu
byla vždy vůdcem. Respektovali ji vrstevníci, ale dokázala se
prosadit i mezi staršími lidmi.
Inteligenci, kterou
měly obě sestry
stejnou, dokázala
Anna zúročit. Byla
ambiciózní a šla si
tvrdě za svým. Klára byla jiná. Mírná
a poddajná. Zatímco
Anna chtěla studovat, Klára si přála
rodinu a děti. Nechala si od každého
všechno líbit. Už na
základní škole se jí
Anna musela zastávat. Klára byla typ člověka, na
kterém si ostatní vylévali svou
špatnou náladu a zvyšovali si
sebevědomí. Po maturitě se Klára seznámila s Jindrou. Milovali
se a po krátké známosti se vzali.
Anna se svou sestrou nesouhlasila. Chtěla, aby si Klára nejprve
vybudovala kariéru, aby si našla
smysl života. Nechtěla pochopit,
že pro Kláru je smyslem života rodina a dítě, které čekala. Nakonec
se ale Anna smířila s tím, že svou
sestru k obrazu svému nepředělá.
Zaměřila se tedy alespoň na to,
aby byla Klára šťastná. Měla vztek
na Jindru, který podle ní nedělal
vše pro to, aby svou ženu choval
jako ve vatě. V práci byl opatrný
a nevydělal moc peněz. Doma byl
tak trochu líný a většinu domácí
práce nechával na Kláře. Nemohla se na něj příliš spolehnout.
Klára ale byla zamilovaná a Jindru neustále omlouvala. Když se
narodila malá Jitka, byla Klára
štěstím bez sebe. Anna se ve své
malé neteři také viděla. Po hádce
s Klárou, která se dokázala vzepřít své sestře a obhájit před ní
svého manžela, už Anna dál neřešila švagrovu neschopnost. Snažila se spíš Kláře pomáhat. Podporovala mladou rodinu finančně,
chodila Kláře pomáhat domů,
když byl Jindra v práci. Měla sice
vztek, že se Jindra nestará, ale
zavírala před tím oči a s Klárou
o tom nemluvila. Když Jindru
vyhodili z práce a zůstal na podpoře, snažila se mu Anna sehnat
jiné místo. Jindra ale nepřišel ani
na domluvené pohovory. Nadával
na všechny kolem sebe, podle něj
mohli všichni ostatní za to, že se
s Klárou nemají dobře. Do napjaté situace v rodině Klára znovu otěhotněla. Nejdřív se svěřila
Anně. Anna jí zcela pragmaticky
poradila, aby si dítě nechala vzít.
Rodina si nyní nemůže další dítě
dovolit. Klára se při představě, že
by měla o další dítě přijít, zhroutila. Podruhé v životě se postavila
své sestře, vyhnala ji z bytu a řekla
jí, že už ji nechce nikdy vidět. Poradí si i bez ní. Anna jen pokrčila
rameny a šla. Když chce její sestra
žít bez její pomoci, ať to jen vyzkouší. Další dva roky sledovala
svou setru a její rodinu jen z dálky. Klára jí nezavolala, ani když se
narodil chlapeček. A Anna nepřišla. Stále ještě měla vztek na svou
sestru, která se podle ní zahrabala
s neschopným hňupem a zničila
si život. Pod dvou letech se Klára jednoho dne objevila u Anny
v kanceláři. Anna mezitím dostudovala a zastávala vedoucí pozici
v jedné firmě. Vydělávala slušné
peníze a spokojeně žila v pronajatém bytě. Plánovala, že si postaví dům na kraji města. Žila si
spokojeným životem. Když Klára
vešla k ní do kanceláře, zůstala
Anna na sestru vyděšeně zírat.
Klára byla zanedbaná, hubená, na
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tvářích a pažích měla modřiny.
Za ruku vedla malého chlapečka.
Anna chtěla být tvrdá, když ale
viděla sestru v zuboženém stavu,
vyskočila a objala ji. Klára v náručí své sestry ztratila sebevládu
a rozplakala se. Sestry se usadily
do křesel, Klára začala přerývavě vyprávět. Její život se
změnil v peklo. Jindra si už práci nenašel. Žili ze sociálních
dávek. Navíc začal
pít. Svou frustraci
si vybíjel na Kláře
a dětech. Často ji bil,
zakazoval jí chodit
ven. Bil i obě děti.
Bral Kláře peníze,
rozhodoval,
kdy
bude ona a děti jíst
a co. Nadával jí a ponižoval. Měla
z něj strach a bály se ho i děti.
Anna měla okamžitě jasno. Klára
s dětmi se nastěhuje k ní domů.
Rozvede se a ten zmetek jim zmizí ze života. Ještě ten den Kláru
přestěhovala do svého bytu. Jindra se sice snažil své ženě stěhování zakázat, ale své ostré švagrové se postavit netroufl. Když na
ni napřáhl ruku, Anna ho klidně
vyzvala, ať ji praští. Podrobně mu
pak popsala, co bude následovat.
Návštěva lékaře, trestní oznámení, vyšetřování. Za ní stojí drahý
firemní právník. Zničí ho. Navíc
zná dost lidí, kteří se rádi trefí do
násilníka, když dostanou zaplaceno. A ona má peněz dost. Jen
se jí dotkne a už navždy se bude
bát večer vycházet z domu. Jindra
se stáhl a už se jen díval, jak jeho
žena a děti odchází. Mezi dveřmi
ale chytil Kláru za ruku. Otočil
jí k sobě a nenávistně jí řekl, že
svého rozhodnutí bude litovat.
Několik dalších týdnů žila Klára
s dětmi se svou sestrou. Uklidnila
se, dala se do pořádku. Dětem se
u tety líbilo. Byl tam klid, nikdo
nekřičel, nikdo je nebil. Měly se
dobře. Anna plánovala další život
pro svou sestru a její děti. Do začátku jim pomůže. Až půjde kluk
do školy, najde Kláře práci. Nechá
jim svůj byt a přestěhuje se do
domku, který už snad bude stát.
Jindry se snad její sestra zbavila.
Jen ještě chtěla celou věc dotáhnout do konce. Zařizovala Kláře
rozvod, chtěla pro ni výživné
a upravit styk otce s dětmi. Nedovolí, aby se ten násilník k dětem
ještě přiblížil. S Jindrou si sjednala schůzku. Nastoupila na něj
se svým právníkem. Sledovala
švagra, jak se kroutí a nedokáže
reagovat na kličky v právu kovaného žraloka. V jednu chvíli se
nad ním pohrdavě usmála. To byl
okamžik, kdy se v Jindrovi všechno zlomilo. Ta mrcha mu zničila
manželství, zničila mu celý život.
Na Annu si ale netroufl. Věděl
ale, jak zasáhnout Annu i Kláru
naráz. Zatímco Anna zamířila
zpět do firmy, Jindra se vypravil
k ní domů. Klára otevřela dveře,
aniž by čekala něco zlého. Jindra
vtrhl do bytu. Svou ženu poslal
ranou pěstí k zemi. Chytil ji za
vlasy a dotáhl dovnitř. Řádil jako
pominutý. Zbil ji a zkopal. Klára
ležela na zemi téměř v bezvědomí. Viděla, jak Jindra odchází
do vedlejšího pokoje. Slyšela děti
křičet, ale nemohla nic dělat. Pak
bylo náhle ticho. Jindra se vrátil
k ní. Naklonil se nad ní, na rukou a triku měl krev. Řekl jí, že
za to může poděkovat své sestře
a odešel. Když přišla Anna z práce domů, našla svou sestru zbitou do bezvědomí. Obě děti byly
mrtvé. Když se Klára v nemocnici
probrala, označila za vraha svého
manžela. Se svou sestrou se už ale
vidět nechtěla.
(pur)
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Hřiště je hotové, děti na něj zatím nesmí

PAMÁTNÍK TEREZÍN + EVANGELICKÝ SBOR MOST
VÝSTAVA Z XX. ROČNÍKU VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PAMÁTNÍKU TEREZÍN

Vyučování bylo přísně zakázáno!

VERNISÁŽ PROBĚHNE 31. ŘÍJNA 2017 V 17. 30
V MODLITEBNĚ CČE MOST - U MĚSTA CHERSONU 1675/8
VYSTOUPÍ KVARTET LESNÍCH ROHŮ A GOLDEN BRASS ZE ZUŠ LITVÍNOV

LITVÍNOV - Už v září měly děti se základní školy s rozšířenou výukou
sportovat na zrekonstruovaném víceúčelovém hřišti před školou.
Přestože je hřiště hotové, zatím na něj děti stále nesmí. Město musí
ještě vše administrativně dotáhnout. Mimo jiné brání údajně otevření hřiště chybějící provozní řád.
Stavět se začalo v červenci,
když děti nebyly ve škole. Přes
prázdniny dodavatel zvládl celou stavbu a hřiště je připravené
už od začátku školního roku.
Škola se už řadu let potýká
s problémem, kde trávit hodiny
tělesné výchovy. Tělocvična je
pro kapacitu školy nedostatečná
a venkovní prostory škola zatím
neměla. Město se ale rozhodlo
škole konečně pomoci. „Ředitelka školy na nás dlouhodobě
apelovala, nyní se to povedlo.
Hotové hřiště se stane součástí
zřizovací listiny školy,“ uvedla
starostka města Kamila Bláhová. O hřiště se dosud měl starat
volejbalový klub. Hrací plocha
i oplocení byly ale kompletně
zdevastované
vandalismem.
Město proto nechalo hřiště za
tři milióny korun zrekonstruovat. Práci odvedla firma FRK
z Kadaně. Stavební úpravy zahrnovaly výměnu povrchů včetně
podkladních vrstev a drenážního systému. Součástí zakázky bylo také finální lajnování
sportoviště podle jeho účelu
užívání na plochy pro volejbal,

nohejbal, přehazovanou, koší-

kovou a florbal. Povrch nového
víceúčelového hřiště je z litého
polyuretanu v červeném odstínu. Součástí stavebních úprav je
dodávka sportovního vybavení,
jako jsou sloupky na volejbal,
sítě a vybavení hřiště lavička-

mi a odpadkovými koši. Opraveno bylo oplocení, opatřeno
nátěrem a doplněno plotovými
výplněmi. Hřiště by mělo být
k dispozici také veřejnosti. Na
noc se ale bude zamykat a bude
mít svého správce.
(pur)

Hřiště u jazykovky už je hotové, děti na něj ale ještě nesmí.

V Litvínově je nová odtahovka
LITVÍNOV - Litvínovská městská policie má v ruce novou páku
na neukázněné řidiče. Město uzavřelo smlouvu s Dopravním
podnikem měst Mostu a Litvínova na odtah aut. Auto, které je
zaparkováno v rozporu s vyhláškou, skončí v areálu dopravního
podniku.
„Taková smlouva nám už
dlouho chyběla. S neukázněnými řidiči máme v Litvínově
problémy,“ komentovala novou smlouvu starostka města
Kamila Bláhová. Podle veli-

tele Městské policie Litvínov
Zdeňka Urbana nebude nová
smlouva řešit odtah nevhodně zaparkovaných vozidel při
čištění města. „To zůstává záležitostí Technických služeb Litví-

nov. Nová smlouva má řešit především auta, která představují
překážku v silničním provozu,“
přiblížil chystanou novinku
Zdeněk Urban. Využívat odtah
budou strážníci například při
hokejových utkáních, kdy řidiči
parkují doslova, kde je napadne.
„K odtahu budeme přistupovat
ve výjimečných případech. Nejprve využijeme všech dalších
možností, jak před odtahem ři-

diče kontaktovat,“ uvedl dále
Zdeněk Urban. Když už se ale
strážníkům nepodaří řidiče
kontaktovat a donutit ho, aby
špatně zaparkované auto přeparkoval, budou nekompromisní. Takové auto skončí v areálu
dopravních podniků. Řidič pak
kromě pokuty za špatné parkování zaplatí 1 920 Kč za odtah
a další peníze za každý den parkování.
(pur)

Švestková dráha sveze letos naposledy!
Bardotka potáhne salonní vůz
ÚSTECKÝ KRAJ/MOST - Projeďte se letos naposledy Švestkovou
dráhou. Poslední svezení netradiční soupravou středohorského
motoráčku nadcházející víkend může být navíc mimořádným a zajímavým zážitkem. Na jízdu se totiž vypraví lokomotiva, nazývaná
Bardotka, a potáhne i salonní kupé.
Na 28. a 29. října 2017 chystají společnost AŽD Praha
a Ústecký kraj slavnostní jízdy
netradičními soupravami na
trase Středohorského motoráčku Lovosice-Most. Půjde o zakončení první úspěšné sezóny,
kterou má na této trase za sebou
nový dopravce AŽD Praha. Ten
zároveň velkou většinu zmíněné
trati v úseku Čížkovice-Obrnice
(tzv. Švestková dráha) i vlastní.
„Během uplynulé turistické sezóny bylo přepraveno téměř 4 500
cestujících a trať navíc ožila řadou kulturních událostí,“ uvedl
tiskový mluvčí společnosti AŽD
Praha Jiří Dlabaja.
Návštěvníci se ve zmíněném
termínu mohou těšit na jízdu
neobvyklou soupravou, kdy
motorová lokomotiva 749.039,

nazývaná podle vzhledu svého
čela Bardotka, potáhne salonní
vůz. „Jízdné integrované dopravy
Ústeckého kraje platí i pro tuto

I

Odjezdy vlaku budou z Lovosic
v 8:34, 12:10 (končí v Třebívlicích) a 14:34, z Mostu pak v 10:18
a v 16:18.

mimořádnou a zajímavou soupravu bez přirážek,“ uvedl dále
tiskový mluvčí.

AŽD Praha koupila Švestkovou dráhu vedoucí malebnou
krajinou Českého středohoří
v roce 2016 od Správy železniční dopravní cesty a ve spolupráci s Ústeckým krajem zde
spustila víkendovou turistickou
linku T4.
Švestková dráha se po nutných opravách postupně stává
moderní a fungující tratí, která
bude do budoucna sloužit také
jako testovací polygon, kde si
společnost AŽD Praha odzkouší
své nové technologie.
„V příštím roce nás čekají další
opravy tratě a rozšíření moderních technologií. Připravujeme
také změny v jízdním řádu tu-

I

Vedle pravidelných jízd o víkendech a ve svátcích se během sezóny konal na Švestkové dráze
i doprovodný program. Například první ročník divadelních představení na kolejích v provedení spolku Kredenc, kdy se česko-německé
příběhy odehrávaly nejenom uvnitř
vlaku, ale také kolem něj.

Na letošní poslední jízdu vypraví AŽD Praha Bardotku.

ristické linky T4, které se budou
cestujícím určitě líbit. Nejenom že
budou naše spoje logicky navazovat na vlaky Českých drah v Lovosicích a Mostě, ale dojde i ke
zkrácení doby cestování díky vyšší
rychlosti vlaků. Z Lovosic do Mostu se o víkendech a svátcích pojede hned třikrát, a to ve 4 hodinovém taktu. Na trati bude navíc
zabezpečena řada přejezdů, a trať
se tak stane výrazně bezpečnější
i pro obyvatele blízkých obcí a řidiče aut. Co se týče dalších aktivit,
chystáme na příští prázdniny na
naší trati letní slavnosti s hudbou,
zábavou a občerstvením,“ popisuje další plány generální ředitel
AŽD Praha Zdeněk Chrdle. (sol)
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Ústecký kraj podporuje zdravé dětské nožičky
LITVÍNOV - Obchod, kde vám prodají zdravé obutí pro vaše děti, ale
navíc provedou základní diagnostiku chodidel a poradí, co je pro
dětské nožky zdravé, podpořil Ústecký kraj. Mladá maminka, majitelka obchodu Martina Doležalová, uspěla v krajském dotačním
programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji.
Mladá maminka se rozhodla pro podnikání ve chvíli, kdy
marně sháněla ve svém městě
a okolí obchod, kde by koupila zdravé botičky pro své malé
dítě. „Uvědomila jsem si, že je to
obrovská díra na trhu. Něco, co
v Ústeckém kraji chybí. Obchod,
kde se boty nejen prodávají, kde
ale také prodavačkám záleží
na tom, jak budou boty dětem
sedět a jak pomoci v případě,
že nožičky nejsou úplně ve formě,“ říká Martina Doležalová.
Hlavní finanční tíže za otevření
obchodu s dětskou obuví
Rovnovážka v Litvínově sice
ležela na mladé podnikatelce,
Ústecký kraj ale pomohl
s nadstavbou k prodeji. „Z dotace od Ústeckého kraje jsme mohli
pořídit podoskop. Je to přístroj,
pro diagnostiku ortopedických
vad nohou. Dítě si bosky stoupne na skleněnou podložku a díky
světlu a zrcadlu můžeme podrobně hodnotit různě zatížené
partie chodidla. Vidíme, kde jsou
odchylky a můžeme rodičům poradit, kdy už je vhodné s dítětem
navštívit lékaře a kdy by pomohl

schopný fyzioterapeut. Diagnostiku chodidel provádíme při nákupu v naší prodejně pro naše

poradit rodičům. Ke každému
malému zákazníkovi přistupujeme individuálně, s jeho rodiči
konzultujeme stav dětských nožiček a pomáháme s rozhodnutím,
které boty jsou vhodné. Zvládáme základní cviky pro zdravé
nohy, které učíme maminky,“
prozradila dále Martina Doleža-

Podoskop odhalí vady chodidel.
zákazníky zdarma,“ představila
jednu z aktivit Rovnovážky
Martina Doležalová.
Dotaci Ústeckého kraje využila mladá podnikatelka také
na vzdělávání sebe i svých zaměstnanců. Absolvovali Podiatrické minimum v Centru
Zdravá noha v Hradci Králové.
„Chceme vědět, co je pro dětské
nožky zdravé a chceme umět

I

V letošním roce požádalo o dotaci z programu 169 začínajících podnikatelů. Celkem žádali
o více než dvacet miliónů korun.
Ústecký kraj jim prostřednictvím
Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje rozdělil částku
8 milionů korun. Obchod s dětskou
obuví Rovnovážka v Kostelní ulici
v Litvínově je jedním z nich.

lová. Jen v prodejně ale aktivity
Rovnovážky nekončí. „Objíždíme mateřské školy v Ústeckém
kraji a provádíme diagnostiku
chodidel malých dětí. Učíme ale
také dospělé lidi, jak chodit a jak
si uvědomovat své chodidlo. Nejbližší taková akce bude na Slavnost sklizně a řemesel v Litvínově. Tam budeme učit lidi chodit
po střepech. To totiž není vůbec
o síle vůle či nějakém voodoo, je
to jen a jen o správné technice
chůze a umění naslouchat vlastnímu tělu a vnímat terén,“ zve
na slavnost mladá podnikatelka.
Do prodejny Rovnovážka
v Litvínově pak díky prostředkům z dotace Ústeckého kraje
zve Martina Doležalová odborníky a fyzioterapeuty, kteří
s lidmi diskutují o problémech
dětských chodidel a učí je, jak
jim předcházet. „Projekt Rovnovážka je přesně to, proč program
pro mladé podnikatele vznikl.
Mladá žena měla dobrý nápad, vznikl podnikatelský záměr
schopný další existence. Pomohli
jsme jen s rozjezdem podnikání
a tady je jasné, že se to podařilo.
Ústecký kraj chce pomáhat mladým podnikatelům a umožnit
jim, aby jejich podnikání, stejně
jako v případě Rovnovážky, mělo
budoucnost,“ říká náměstek
hejtmana Martin Klika. (pur)

Historie a současnost všemi smysly
LITVÍNOV - Noční prohlídky, kuchařka historických receptů nebo
fotografie z Krušných hor - to vše je projekt Historie a současnost
všemi smysly, který v Litvínově díky Ústeckému kraji realizuje Partnerský spolek Litvínov.
Projekt probíhá už od července, kdy se konala první noční prohlídka v zámku Valdštejnů. „Za sebou máme zatím tři
noční prohlídky zámku. Od těch
běžných se liší tím, že jsou zaměřeny na historii zámku, jeho zakladatelů a celého města. Zejména pak na hospodářské aktivity
Valdštejnů, které Litvínov povznesly,“ říká ředitelka Partnerského spolku Marie Svačinová.
Čekání na prohlídku návštěvníkům zámku zpříjemnila skupina historického šermu Briganti.

Předvedli živé obrazy ze života
Valdštejnů a pobytu Giacoma
Casanovy na zdejším zámku.
Známý svůdce a milovník žil na
zámku Valdštejnů v letech 1791
až 92 v době, kdy jeho mecenáš
hrabě Josef z Valdštejna pobýval mimo české země. „Poslední prohlídky oživila Agentura
Jana Jany Antonínové, modelky
předvedly historické kostýmy,
které ušili a zapůjčili studenti
z hamerské SOŠ a obohatili jsme
čekání v chladném podzimním
večeru výbornou ‚podzámec-

kou polévkou‘. Lidé byli nadšení a chodili nám říkat, jak je to
skvělé, že zámek ožívá a vrací se
mu zámecký duch. A dokonce
i historie znalí návštěvníci říkají, že je baví, že se vždycky dovědí něco zajímavého, co dosud
nevěděli,“ přiblížila noční prohlídky Marie Svačinová. Další aktivitou projektu, která se
připravuje už na příští měsíc, je
výstava fotografií českých a německých fotografů. Vernisáž
se koná 7. listopadu od 18 hodin. „Třetí aktivitu plánujeme
na leden. Jedná se o gastronomickou výstavu s ochutnávkou
a návštěvou kuchyně z přelomu
17. a 18. století. Předvedeme
návštěvníkům tehdejší etiketu

stolování a připravíme brožuru
s dobovými recepty,“ prozradila Marie Svačinová. Historie
a současnost všemi smysly je
už třetí projekt, který za podpory Ústeckého kraje Partnerský
spolek Litvínov realizuje. Už při
minulém projektu Živá řemesla Krušných hor spolupracoval
partnerský spolek s Destinační
agenturou Krušné hory a zaměstnanci destinační agentury
pomáhají s realizací i tentokrát.
„Děkuji všem, kdo se na realizaci podílí. Zaměstnancům Destinační agentury Krušné hory
a především pak kastelánovi
zámku Valdštejnů Ivanu Leberovi,“ uzavřela Marie Svačinová.
(pur)

Cestovnímu ruchu na Mostecku
pomůže memorandum čtyř partnerů
MOST – Turistika a cestovní ruch jsou hlavním pojítkem pro čtyři
partnery, kteří uzavřeli memorandum o spolupráci. Společně chtějí
spojit síly a zvýšit své aktivity při rozvoji cestovního ruchu v regionu.
Pro všechny čtyři partnery
memoranda je rozvoj cestovního
ruchu v regionu hlavní činností.
Nyní se podepsáním dokumentu zavázali zvýšit intenzitu spolupráce, a navíc se chtějí vzájemně při své práci podporovat.
„Cestovní ruch ještě dlouho nebude v našem průmyslovém regionu významnou ekonomickou silou, ale z hlediska image regionu,
vytváření podmínek pro trávení
volného času nejen návštěvníků,
ale i místních obyvatel je silou
nezbytnou a velmi významnou,
a i pro rozvoj tzv. velké ekonomiky zčásti podmiňující. Proto
se OHK Most rozhodla k tomuto projektu a přizvala ke spolupráci zmíněné aktéry memoranda. Tím se ustanovil již dnes
základ spolupracujícího týmu
a vytvoření předpokladů pro
efektivní spojení sil a prostředků. Potenciál tohoto týmu bude
nabídnut k využití našim statutárním městům v působnosti

OHK Most a ostatních partnerů
memoranda a samozřejmě i Ústeckému kraji. Doufáme, že nabídnutá spolupráce bude přijata
a využívána k všeobecnému
prospěchu,“ řekl předseda OHK

Most Rudolf Jung. „Všechny
subjekty, které figurují v memorandu, spolupracují dlouhodobě.
Naše práce a aktivity se prolínají.
Destinační agentura Krušné hory
je členem OHK, HSRM i Euroregionu. Tím, že jsme naší spolupráci dali oficiální rámec memorandem, jen potvrzujeme, že je
pro nás rozvoj cestovního ruchu
zásadní,“ komentovala podpis

K jednomu stolu zasedli zástupci Odborné sekce cestovního ruchu při
OHK Most, která memorandum iniciovala, Komise pro cestovní ruch
při HSRM, Komise pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří
a Destinační agentury Krušné hory.

memoranda ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva
Maříková. „Všichni partneři memoranda se v podstatě zabývají
stejnou činností. Usilujeme o rozvoj cestovního ruchu. Pokud budeme postupovat společně a jednotně, nebudeme zbytečně drobit
síly,“ míní předsedkyně Komise
pro cestovní ruch při HSRM
Kateřina Suchá. Podepsaný dokument vyjadřuje rozhodnutí
všech partnerů navázat aktivní
vzájemnou spolupráci a podporovat se při formování pokud
možno jednotné a jednotící filosofie věcného a ekonomicky
zajistitelného rozvoje cestovního ruchu v dotčeném regionu.
Je deklarovanou vůlí usilovat
o spolupráci s dalšími profesionálními i dobrovolnými sdruženími věnujícími se cestovnímu
ruchu a snažit se je spojit do
jednoho spolupracujícího pracovního týmu. Mluvčím týmu
byl pro první období ustanoven
jednatel Odborné sekce pro cestovní ruch při OHK Most Jiří
Volovecký. V pozici mluvčího se
budou jednotliví aktéři memoranda střídat.
(pur)
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Při nehodách se na
Mostecku umíralo
MOSTECKO - Dopravních
nehod na Mostecku přibývá. Od
začátku roku do konce září se na
Mostecku stalo 893 dopravních
nehod. Je to o 59 nehod víc jak
za stejné období loňského roku.
Navíc při nehodách umírá více
lidí. Letos při nehodách zemřely
4 osoby, zatímco loni jen jedna.
Čtyři osoby utrpěly těžká zranění a 107 lidí vyvázlo s lehkými
zraněními. Hmotné škody dosáhly stejně jako loni částky 31
milionů korun a 11 účastníků
nehod mělo pozitivní zkoušku
na alkohol. Nejčastější příčinou
kolizí byl nesprávný způsob jízdy, kvůli nepřiměřené rychlosti
havarovalo 119 řidičů a přednost
nedalo 98 řidičů. V obci se stalo 662 střetů, mimo obec řidiči
havarovali v 231 případech. Na
silnice I. třídy vyjížděli dopravní policisté z důvodů havárií ve
191 případech. Nejčastěji řidiči
bourali v pátek a nejméně pak
v neděli. Nejvíce bouraček se
stalo v lednu a březnu, nejméně
v červenci. Za dopravními nehodami nejčastěji stála nezkušenost řidičů, kteří vlastní řidičský
průkaz kratší dobu než pět let.
Ti způsobili 166 nehod. U třech
viníků bylo zjištěno požití drogy.

Za krádež másla až tři
roky
LITVÍNOV - V říjnu kradli
máslo v Litvínově, už na ně ale
dopadla ruka zákona. Za svou
touhu po mastnějším životě nyní
musí zaplatit 32letá žena z Litví-

nova a 44letý muž z Moravy. Oba
zloději si dopřáli bez zaplacení
120 kusů másla v hodnotě 7 148
korun. „Lup si uložili v prodejně
do tašek a poté prošli pokladnou,
aniž by za zboží zaplatili. Pracovníci prodejny záhy krádež odhalili
a informovali policii. Strážníci
městské policie pak vypátrali na
zastávce ženu, která odpovídala
popisu podezřelé. Její komplic s ní
nebyl a žena u sebe odcizené máslo
neměla. Policisté následně pátrali
po spolupachateli, který má bydliště na Moravě a našli ho v obci na
Litvínovsku,“ vylíčila pátrání po
zlodějích másla policejní mluvčí Ludmila Světláková. Kde lup
skončil, policii povedená dvojice
neuvedla. Ženě hrozí s ohledem
na kriminální minulost až tříletý
trest, muži o rok méně.

UNIPETROL rozdělil první stipendia
LITVÍNOV - Nadace Unipetrol rozdělila první stipendia mezi 22 středoškolských a 18 vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 1 520 000 korun. O stipendia nadace se ucházelo 81 studentů středních a vysokých škol z celé České
republiky. Téměř dvě třetiny podpořených studentů tvořily dívky.
„Jsem velmi potěšen nejen velkým zájmem studentů, ale také
faktem, že dvě třetiny úspěšných
žadatelů tvoří dívky. Je vidět,
že chemické vědy nejsou pouze
doménou chlapců,“ řekl An-

drzej Modrzejewski, předseda
správní rady Nadace Unipetrol,
a dodal: „Přeji všem oceněným
hodně úspěchu v dalším studiu
a těším se na jejich studijní výsledky.“

Žádosti studentů přírodovědných a technických oborů na
středních a vysokých školách individuálně vyhodnocuje správní
rada na základě studijních výsledků, sociální a ekonomické
situace, ostatních aktivit studenta a samozřejmě podle jeho
studijních a kariérních plánů do
budoucna. Nutnou podmínkou
byl také studijní prospěch do
dvou celých. „Zjišťovali jsme dů-

MOST - Strážníci městské
policie předali státním policistům dva muže, které kontrolovali
v Mostě a našli u nich různé nářadí, u kterého bylo podezření, že
pochází z trestné činnosti. Muži
tvrdili, že věci našli v popelnicích. Policisté pohádce neuvěřili
a dvojice nakonec přiznala, že
věci vzala v zahradní kolonii ve
Vtelně. Policisté nakonec vypátrali i samotného poškozeného,
kterému patřil křovinořez, pily,
váhy, mlýnek, kabely, svářečka
a další věci, vše v hodnotě 8 900
korun. Mostecká policie lup
zajistila a vrátila zpět poškozenému. Dvojici mužů ve věku 29
a 19 let z Mostu a Litvínova policie obvinila z přečinu krádeže.
(pur)

a od začátku až do konce,“ uvedla Jitka Janatková z Městského
úřadu Meziboří. Sbírka se koná
v Kulturním zařízení Meziboří.
Oblečení ale i další potřebné
věci sem nosí nejen lidé z Meziboří. Pravidelně se účastní
také Litvínovští, a dokonce i lidé
ze vzdálenějších měst. Kromě
pánského a dětského oblečení
mohou lidé nosit obuv, dětské
hračky, školní tašky, povlečení, přikrývky a polštáře. „Vzít
nemůžeme poškozené a špinavé
věci a také o oblečení pro ženy
není zájem,“ doplnila Jitka Janatková. Sbírka se koná po oba
dny od 10 do 12 hodin a od 14
do 17 hodin.
(pur)

Grantový program
Nadace Unipetrol

Autodrom se loučí – přijďte si užít ukončení sezóny
MOST - Na sobotu 28. října připravil mostecký autodrom pro své fanoušky rozloučení s letošní závodní sezonou. The Most AUTOSHOW
#6 nabídne od 9 do 17 hodin oblíbené volné jízdy s vlastním vozem
po závodním okruhu (cena 150 korun za desetiminutové svezení
je více než příznivá). Zájemci mohou také zakusit adrenalin na sedadle spolujezdce v upraveném speciálu Subaru. Za volant usedne
skutečný expert na mostecký ovál Petr Fulín.
Návštěvníci autoshow si ale
mohou zazávodit i sami. Stačí se
přihlásit do LOUDA CUPu, což
je mezi jezdci i diváky stále vyhledávanější jednokolový netradičně pojatý závod s tenisovým
míčkem v košíčku na přední
kapotě vlastního vozu. Výherce získá zajímavou cenu. „Počet
účastníků je omezený, bylo by
proto dobré přihlásit se do závodu s předstihem na e-mailovou
adresu rakova@autodrom.most.
cz,“ uvedla eventová manažerka společnosti AUTODROM
MOST Veronika Raková.
Autoshow zaujme všechny
členy rodin. Zatímco otcové si
mohou vyzkoušet svůj řidičský
um a odvážnější maminky se

svezou po dráze se zkušeným
jezdcem, děti se vyřádí ve skákacím hradu. „K dispozici budou mít i dětské dopravní hřiště, chlapcům a dívkám půjčíme
kola či koloběžky a také přilby,“
doplnila programovou nabídku
Veronika Raková.
Při sobotním autoshow vyvrcholí zároveň třetí ročník populární soutěže amatérských jezdců na velkém závodním okruhu
The Most Challenge. Jezdí se
rovněž po celý den, celkové výsledky organizátoři vyhlásí v 17
hodin. V soutěži se počítá nejlepší čas na jedno kolo dosažený
na velkém závodním okruhu
v běžně vyráběném automobilu se sériovými pneumatikami.

Podmínkou je platná registrační značka vozu. „Abychom motivovali motoristické fanoušky,
jejichž plechoví miláčci se nemohou srovnávat s nadupanými
sporťáky, vypsali jsme ceny i pro
vítěze každé ze čtyř výkonnostních kategorií,“ vysvětlila Veronika Raková.
Absolutní vítěz s nejrychlejším časem absolvuje zdarma
okruhovou školu a při jejím
úspěšném dokončení obdrží ná-

Získejte výhody věrnostního programu!

Zážitky
na dosah

Severočeská teplárenská, a.s. si velmi váží svých odběratelů, díky
kterým může naplňovat své poslání a zajišťovat tak spolehlivé dodávky tepla
do Vašich domovů. A protože si ceníme nejen velkých, ale i menších zákazníků,
přicházíme s věrnostním programem, jehož cílem je několikrát ročně nabídnout všem
odběratelům zajímavé nákupy za speciálních podmínek.

Startujeme již 1.10. 2017
Registrujte se podle instrukcí, které naleznete ve své schránce a vybírejte zážitky!

Zážitky, které máte na dosah!

Sbírka se konala už letos na jaře, podzimní je za dveřmi.

vody žádosti o stipendium a prověřovali i finanční situaci rodiny.
Snažíme se hodnotit celkovou
životní situaci studenta a chceme
mu usnadnit podmínky pro další
studium. Není tak podstatné, jestli bude mít studijní průměr 1,3
nebo 1,5, důležité jsou jeho další
aktivity a nadšení v daném oboru,“ uvádí Julie Růžičková, koordinátorka Nadace Unipetrol.

Na začátku listopadu bude
vyhlášen druhý pilíř Nadace
Unipetrol - grantový program
pro střední školy. Jde o jedinečnou příležitost, díky které může
škola získat finanční prostředky
na vybavení učeben a laboratoří, na organizaci přednášek
a seminářů a na realizaci zajímavých dlouhodobých projektů
zaměřených na vzdělávání či na
popularizaci přírodních a technických věd. „Propozice a pokyny pro sepsání a podání přihlášky
do grantového programu budou
zveřejněny na webových stránkách nadace. Uzávěrka přihlášek
bude 1. února 2018,“ doplnila
Julie Růžičková.
(nov)

Policii tvrdili, že lup
našli v popelnici

Pomozte obléknout
lidi v nouzi
MEZIBOŘÍ – Oblečení, které se
vám už nehodí, může pomáhat
a dělat radost jiným lidem. Své
o tom vědí lidé z Meziboří. Každý
rok na jaře a na podzim pořádá
město humanitární sbírku. Ta letošní se koná 13. a 14. listopadu.
„Humanitární sbírku pořádáme opakovaně už šestý rok.
Lidé nám sami volají a ptají se,
kdy se bude sbírka konat. Z diakonie máme vždy zpětnou vazbu. Občanům Meziboří, kterým
není lhostejný osud lidí v nouzi
a chtějí pomáhat, diakonie vždy
děkuje. Největší podíl na konání
sbírky má každoročně Komise
sociální a zdravotní města Meziboří, jejíž členky ji organizují

zpravodajství

rodní licenci závodního jezdce.
Usedne také za volant vozu safety car při mosteckém závodě
evropského mistrovství okruhových tahačů Czech Truck Prix
v příštím roce. Součástí výhry je
i možnost absolvovat kurz sportovní jízdy za účasti Petra Fulína. Soutěžící, kteří dosáhnou
nejlepšího času v jednotlivých
kategoriích, se mohou také bezplatně zúčastnit kurzu sportovní jízdy s Petrem Fulínem. (nov)

zpravodajství
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Letošní lyžovačce na mezibořské
sjezdovce pomůže nová technika
MEZIBOŘÍ – Letošní zimní sezóna bude mít na mezibořské sjezdovce
zbrusu novou dimenzi. Svah bude lépe upravený, umělého sněhu
bude více a jízda bude bezpečnější. Meziboří se totiž na nadcházející lyžovačku pečlivě vybavilo.
Lyžařský areál spravují mezibořské technické služby od loňského října. Už minulá lyžařská
sezóna se městu povedla, letos
to má ale být ještě lepší. „Využili
jsme finanční dotaci od Unipetrolu jeden milión korun a lyžařský areál jsme vybavili novou
technikou,“ prozradil starosta
města Petr Červenka. Za peníze
od chemické firmy město pořídilo dvě nová sněžná děla a čerpadlo na vodu. „V loňském roce
jsme si sněžná děla půjčili a prodloužili tak lyžařskou sezónu
minimálně o tři týdny. Rozhodli
jsme se, že potřebujeme sněžná
děla vlastní. Nové výkonnější
čerpadlo spolu se sněžnými děly

dokáže zasněžit sjezdovku při
teplotách pod nulu do týdne i bez
přírodního sněhu,“ doplnil vedoucí technických služeb Pavel
Esop. Množství umělého sněhu
na sjezdovce závisí na množství
vody. „Do budoucna chceme vybudovat u sjezdovky rezervoáry
vody pro umělé zasněžování.
Využívat budeme také spodní
vodu, ke které se dostaneme díky
pilotnímu projektu ministerstva
životního prostředí,“ uvedl dále
Pavel Esop. Další novinkou letošního roku je čtyřkolka s radlicí vhodná na údržbu svahu.
„Kromě toho budeme využívat
čtyřkolku také k dopravě osob
po sjezdovce, například v pří-

padě zranění. Letos prvně také
plánujeme napojit Meziboří na
běžecké stopy v Krušných horách. Máme nástavbu, kterou
je možné stopy vytvořit. Do budoucna plánujeme pořídit nový
stopovač. Běžecké stopy chceme
udělat podle přání běžkařů. Budeme naslouchat jejich potřebám
a pokusíme se jim vyhovět,“ prozradil dále Pavel Esop. O údržbu sjezdovky se kromě nové
čtyřkolky za 550 tisíc korun
postará rolba, kterou má město
už pár let v garáži. „Stroj je stále v dobrém stavu a na údržbu
naší sjezdovky postačí,“ potvrdil
vedoucí technických služeb. Na
mezibořské sjezdovce budou
lyžaři od letošního roku také ve
větším bezpečí. „Měli jsme štěstí
a v loňském roce nedošlo na sjezdovce k žádnému zranění nebo
nehodě. Přesto jsme pořídili bez-

pečnostní prvky. Vyšly nás na padesát tisíc korun. Za tyto peníze
jsme vybavili sjezdovku bezpečnostními a oddělovacími sítěmi.
Především chce oddělit část sjezdovky, kde jezdí děti na bobech
od lyžařské dráhy,“ uvedl Pavel
Esop. Mezibořská sjezdovka je
dostupná městskou hromadnou
dopravou. „Děti z naší lyžařské
školy mohly lyžovat celou zimu.
Lyžařský výcvik, kdy musí celá
třída vyjet na hory a ubytovat se
v lyžařském areálu, je pro některé rodiny příliš finančně náročný.
Takhle ale škola využívá sjezdovku, kterou mají děti v docházkové vzdálenosti,“ doplnil starosta
města. Cena lyžování v Meziboří je navíc velmi příjemná. Jedna
jízda vyjde na dvacet korun, při
nákupu třiceti jízd se zlevňuje
na devět korun.
(pur)

Vedoucí Technických služeb Meziboří Pavel Esop: Dvě sněžná děla zasněží sjezdovku za týden.

Meziboří investuje do své školy
MEZIBOŘÍ - Děti z mezibořské základní školy se od září učí v zase
o trochu lepším prostředí. Město přes prázdniny vyměnilo okna
v tělocvičnách a zrekonstruovalo část elektrorozvodů. Do obnovy
školy město v posledních letech investuje milióny korun a zatím neskončilo.
V obou tělocvičnách školy
jsou od začátku školního roku
nová okna. Město vyšla na jeden
milión korun. „Není to jediná
investice do objektu školy v letošním roce. Letos jsme ještě zvládli

rekonstrukci elektrorozvodů ve
školní družině, hydroizolaci ze severní strany školy a opravy v areálu školy,“ prozradila vedoucí
odboru výstavby, majetku a životního prostředí Gabriela Sou-

kupová. Elektrorozvody přitom
stály město 1,5 miliónu korun
a za hydroizolaci zaplatilo jeden
milión korun. „Pokračujeme
v trendu obnovy objektu školy,
který jsme nastartovali v minulých letech. Vloni například město
zrekonstruovalo školní kuchyni.
Rekonstrukce se týkala rozvodu
vody, kanalizace a vzduchotechniky. To byla nejzásadnější část
rekonstrukce. Intenzitu výparů

z vaření nyní hlídají citlivá čidla,
která také vzduchotechniku regulují. Za rekonstrukci kuchyně
zaplatilo město ze svého rozpočtu
4 174 tisíc korun. Pokračovat budeme i v příštím roce,“ doplnila
Gabriela Soukupová. Napřesrok
město plánuje další etapu rekonstrukce elektrorozvodů, zabezpečovacího systému a internetové sítě. Na řadu by měla přijít
také okna na chodbě školy. (pur)

Servis na autodromu má nové vybavení,
vymění pneumatiky všech rozměrů
MOST - Blíží se termín výměny sad letních pneumatik za zimní. Řidiči by proto neměli nic podcenit a přezutí neodkládat. Pneuservis
v areálu mosteckého autodromu má pro své zákazníky dobrou zprávu. Před zimní sezonou modernizoval své vybavení. Nové stroje
umožňují demontáž, montáž a vyvážení pneumatik osobních, SUV
a dodávkových vozů všech rozměrů, tedy do výšky až 24 palců a šířky až 355 milimetrů.
Příznivá je také cena nabízených služeb pneuservisu. Výměnu sady pneumatik včetně
nahuštění a vyvážení kol lze
pořídit od 400 do 800 korun.
Za uskladnění sady pneumatik
na jednu sezonu řidič zaplatí od
500 do 700 korun. Kromě toho
pneuservis nabízí i zpětný odběr
a ekologickou likvidaci ojetých
pneumatik.
Pro automobilisty i motocyklisty je pneuservis v areálu
autodromu otevřený po většinu
roku po celý týden, tedy od pondělí do pátku od 08 do 18 hodin,

v sobotu a v neděli pak od 07 do
18 hodin. Od 1. listopadu se
provozní doba mění, otevřeno
bude ve všedních dnech od 07
do 15.30 hodin. Termín si lze
i předem sjednat na telefonním
čísle 702 183 077 či e-mailové
adrese pneuservis@autodrom-most.cz.
Zimní výbavou řidič musí
nově auto opatřit vždy, pokud to
vyžadují povětrnostní podmínky bez ohledu na datum, a také
pokud vjede do úseku ohraničeného dopravní značkou Zimní
výbava. „V praxi to znamená, že

Naše společnost Yssen Tools s.r.o., která je v zásobování ﬁrem proﬁ nářadím
více jak 25 let na trhu, hledá do svých řad:

OBCHODNÍHO MANAŽERA
Požadujeme:
t.JOJNÈMOǔ4ÀW[EǔMÈOÓ
t,PNVOJLBǏOÓEPWFEOPTUJ QǲÓKFNOÏWZTUVQPWÈOÓ
tƎBTPWPVøFYJCJMJUV [WMÈEBUTUSFTPWÏTJUVBDF
tƲ1TL# [OBMPTUQSÈDFOB1$ &9$&- 803% y
t;LVÝFOPTUJTPCDIPEOÓǏJOOPTUÓWÓUÈOZ
/BCÓ[ÓNF
t4MVäFCOÓUFMFGPO OPUFCPPL BVUPNPCJM
t1PEQPSVEBMÝÓIPQSPGFTOÓIPSǾTUV
t%PCSÏöOBOǏOÓPIPEOPDFOÓ [ÈLMBEOÓQMBU PTPCOÓPIPEOPDFOÓ 
QSPWJ[F[QSPEFKF
/ÈQMǪQSÈDF
t;ÓTLÈWÈOÓOPWâDIPCDIPEOÓDILPOUBLUǾ
t1ÏǏFPQǲJEǔMFOÏBOPWǔ[ÓTLBOÏ[ÈLB[OÓLZ
t1PSBEFOTLÈBUFDIOJDLÈǏJOOPTU
t5WPSCBDFOPWâDIOBCÓEFL LPPSEJOBDF[BLÈ[FL
t1SBWJEFMOâSFQPSU

může-li řidič očekávat změnu počasí, musí přezout na zimní pneumatiky. Pokud by přesto vyjel
na letní sadě a způsobil nehodu
a následnou škodu, pojišťovna by

nemusela v takovém případě plnit smluvní podmínky,“ upozorňuje zkušený instruktor kurzů
bezpečné jízdy Jiří Patera.
(nov)

Zájemce zapracujeme a vyškolíme. Díky systému mentorského vedení, nově
uplatňovaném ve společnosti, získá pracovník znalosti a dovednosti,
které může dobře využít při uplatnění na trhu práce.
Zájemci ať zasílají životopisy a kontakt na e-mail: mikolaskova@yssentools.cz
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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

RŮZNÉ

■ Prodám dámský kabát velikost

Statutární město Most nabízí k prodeji pavilony D, E
a G bývalé 17. ZŠ v ul. Okružní, obec Most, které jsou
součástí částí pozemku p. č. 4975/383, včetně těchto
částí p. p.č. 4975/383 o celkové výměře 2.707 m2
v k.ú. Most II, jako celek za minimální kupní cenu ve
výši 17.100.000, kontaktní osoba Monika Vršitá, tel.
476 448 421
Nabídkové řízení je provedeno formou obálkové
metody, termín odevzdání nabídek do 14. 02. 2018
do 11:00 hodin prostřednictvím recepce v přízemí
budovy Magistrátu města Mostu, Radniční 1, 434 69
Most.

46, barva černá, vhodný pro zimní počasí, materiál polyester, PC
1.800 Kč, nyní 590 Kč. Telefon 723
085 088.
■ Prodám na psy svetry, pláštěnky, zimní kombinézy na pudly
– toy trpasličí a střední. Cena dohodou, telefon 722 264 870.
■ Prodám dámské oblečení vel.
38-40. Kalhoty, halenky, svetry,
plavky. Také boty – letní i zimní
vel. 39. Cena od 60 Kč – 150 Kč.
Možná dohoda. Telefon 736 469
724 – Litvínov.
■ Koupím LP gramofonové desky. Větší množství vítáno, i sbírku. Přijedu, stačí prozvonit na
721 442 860.
■ Prodám vyvýšenou dětskou
postel, borovice IKEA š. 90 cm,
v. 170 cm, d. 200 cm, bez matrace. Cena 1.500 Kč. Litvínov, tel.
736 469 724.
■ Prodám jezdecké kalhoty
zn. EASY RIDER vel. 40, vhodné
ještě na trénink. Cena 200 Kč. Litvínov, tel. 736 469 724.
■ Prodám 2 klasické retro žehličky, velice zachovalé. 100 Kč/ks.
Litvínov, tel. 736 469 724.
■ Prodám držák na lupu s dvěma klipsy, černé barvy. PC 600 Kč,
prodám za 100 Kč. Litvínov, tel.
736 469 724.
■ Prodám bílý psací stolek IKEA
š. 120 cm, h. 60 cm, v. 70 cm. Cena
750 Kč. Litvínov, tel. 736 469 724.
■ Prodám 2 prošívané deky,
zachovalé, béžové. Vhodné na
zahradu, chatu či chalupu. Cena
400 Kč. Litvínov, tel. 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. Litvínov, tel.
736 469 724.
■ Prodám satelitní parabolu za
150 Kč, nutný držák. Litvínov, tel.
736 469 724.
■ Prodám soustruh na dřevo,
točná délka 55 cm, průměr vřetene 12 cm, motor je na 380 V, plochý řemen. Cena 2 000 Kč. Telefon:
728 353 200
■ Prodám nářadí na zahradu rýče, rycí vidle, motyčky, hrábě,
krustovací hrábě, lopaty, krumpáč,
ruční válec zeminy. Ceny dohodou. Telefon: 728 353 200
■ Prodám kachlová kamna, velikost 150 cm, šířka 35 cm, hloubka 35 cm, pískové barvy, už jsou
100 let staré. Cena 2 000 Kč. Telefon: 728 353 200

SEZNÁMENÍ

■ 58/172 štíhlá, pohledná žena

hledá přítele kolem 60 let z vesnice okolí Most, který je sám a
zajištěný. Město už mě nebaví,
mám ráda přírodu a zvířata. Dík za

odpověď. Zn. Pouze SMS 608 702
881.
■ Muž 69/180, hledá citově
založenou a upřímnou ženu se
zájmem o cestování, divadlo a zahrádku, nekuřačku. „Samota bolí“.
Telefon: 607 678 886
■ Hledám kamaráda, přítele na
vše hezké, co život přináší, příroda,
procházky - zvířata atd. Zn. Žít, ne
přežívat. Telefon: 703 351 967.
■ Hledám kámošku z Mostu na
různé aktivity. Je mi 29 let v invalidním 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

ZAMĚSTNÁNÍ

■ Hledám práci číšníka, barmana
s nástupem ihned. Jsem vyučený
kuchař. V oboru číšník – barman
pracuji 16 let, je mi 35 let a jsem z
Mostu. Telefon 721 953 789.

BYTY, DOMY

■ Pronajmu

byt 3+1 v centru
města Most, blízko služby škola,
školka, nákupní středisko, zdravotní středisko. Domluva možná.
Telefon: 722 022 714.
■ Koupím rodinný dům se zahradou, nejlépe samostatně stojící
v okrese Most, Louny, Chomutov.
Cena do 3 000 000 Kč. Nejsem RK.
Telefon: 608 263 232

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

Hledáme idiky a idie autobus
Dámy a pánové.
Chcete ídit autobus MHD a mít jistotu zamstnání?
Chybí vám snad idiské oprávnní?
Není to žádný problém,
zajistíme jeho získání
ve vlastní autoškole a také po dohod uhradíme.
e
Autobusy u nás totiž ídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy.
Dejte o sob vdt a ozvte se nám.
Kontakt:
DOPRAVNÍ PODNIK mst Mostu a Litvínova, a.s.
Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762
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Černí andělé jdou v Poháru
EHF do třetího kola
MOST - Mostecké házenkářky si
výhrou na domácí palubovce pojistily postup do třetího kola evropského Poháru EHF. Už z kraje
utkání si vytvořily lehký náskok,
který soupeř nedokázal dotáhnout a mostecký celek během
celého prvního poločasu vedl.
Do kabin se šlo se šestibrankovým rozdílem, který Černí
andělé po přestávce ještě navýšili a odskočili soupeři až na
rozdíl devíti branek. To už od
poloviny druhé půle umožnilo
domácímu trenérovi nasadit do
hry prakticky celou lavičku.
Dalfsenu se sice podařilo narůstající rozdíl ve skóre zastavit,
Most si ale bezpečné vítězství
pohlídal. Jedinou vadou na jinak výtečném výkonu domácího týmu byly čtyři neproměněné sedmičky.
„Myslím, že jsme si dobře
pohlídali vstup do utkání a po
taktické stránce si plnili obranné
povinnosti, dobře jsme soupeře
trestali z protiútoků. Trochu mě
překvapilo, že jsme udělali dvě

technické chyby při sedmičkách,
ale jinak šlo o zápas velmi dobře zvládnutý zejména hlavou.
A jsem velmi spokojený i z toho,
že si nakonec mohly zahrát
všechny hráčky. Podstatné bylo,
že jsme si základ pro postup vytvořili už v Holandsku a museli
jsme se vypořádat s velmi nepříjemnou ofenzivní obranou. Velice důkladně jsme se připravovali,
důkladně jsme vše rozebrali a jak
hlavou, tak srdcem se nám nakonec podařilo utkání doma zvládnout. Ačkoli ještě neznáme jméno našeho soupeře pro třetí kolo,
je jisté, že se se budeme muset
připravit na velmi kvalitní a těžký celek,“ řekl k průběhu utkání
domácí trenér Peter Dávid.
DHK Baník Most – Morrenhof Jansen Dalfsen 28:20
(16:10). Nejlepší střelci : Szarková 5, Borovská, Zachová 4,
Jeřábková 4/1 – Van Leeuwen
6, Lokkart4/2 rozhodčí: Yaron
Ben-Dan, Assaf Faran (ISR).
Sedmimetrové hody 6/2 – 3/2.
Diváků: 725.
(jak)

Litvínov dnes
nastoupí proti Spartě
Hokejová extraliga dnes
pokračuje dalším kolem.
V něm se hokejisté HC Verva Litvínov představí na
domácím ledě, kdy jejich
soupeřem bude Sparta Praha. Utkání začíná tradičně
v 17.30 hodin.

MFK si to v sobotu
rozdá s Modlany

V domácím bazénu vybojovali litvínovští
plavci symbolických 14 medailí
LITVÍNOV - V litvínovské pětadvacítce se o víkendu konal 14. ročník
Litvínovského poháru. Domácí plavci při něm vybojovali symbolických 14 medailí.

Představujeme hráče týmu Mostečtí Lvi:

Jakub Kovařík
Brankář. Narozen: 3. 12.
1998. Výška 177 cm, váha 75
kg. Odchovanec litvínovského
hokeje. V sezoně 2012 – 2013
oblékal dres HC Litvínov U16.
Branku svého týmu hájil celkem
v sedmi mistrovských zápasech, v nichž si připsal průměr
1,73 obdržené branky na zápas. V následujícím ročníku už
odchytal 17 utkání. Už byl také
zařazen na výpomoc do kádru
týmů U18 a U20. K žádnému
zápasu však nenastoupil. V sezoně 2014 – 2015 byl členem
týmu HC Litvínov U18 a odchytal jedno utkání. Připraven však
byl i pro starší kategorii U18.

V uplynulém ročníku odchytal
za HC Litvínov U18 devět utkání. Za tým Mostečtí Lvi odchytal
utkání doma, proti týmu Slovanu Louny, které Most vyhrál 8:5.

Vítězný závěr první
ligy stolního hokeje
PRAHA – Trojici družstev, kterým dosavadní průběh nejvyšší
soutěže příliš nevycházel, svedl
ligový los k přímému souboji do
posledního kola I. ligy.
Domácí Prague NHL v něm
přivítal Gunners Břeclav a BHC
StarColor Most. V prvním
zápase dne přihlíželi mostečtí v roli rozhodčích vítězství
pražského celku nad ligovým
nováčkem z Břeclavi. V následujícím zápase se předpokládal
tuhý boj Prahy a Mostu. Mostečtí ale svého soupeře dokonale zaskočili a zvítězili vysoko
16:4. Úvod utkání proti Břeclavi
mosteckému celku nevyšel a po
dvou směnách vedl jihomoravský tým už 5:1. Další průběh už
ovšem patřil Mostu, který zvítězil 8:6. Ve zbývajících trojutkáních se hrálo ještě o postup do
závěrečných bojů o titul. O něj
se nyní střetnou první tři týmy
základní části – Dragons Modřice, Doudeen Team a WIP
Reklama Dobrá Voda. Mosteckému družstvu po vydařeném

posledním kole patří konečná
sedmá příčka.
Rovněž v Praze zakončil letošní druhou ligu i mostecký B
tým. Ten měl před posledním
kolem výraznou ztrátu a z tříčlenné skupiny již nemohl postoupit do celostátního finále.
Závěrečné kolo ale rozhodně
nevypustil, remizoval s ESH
Praha 4:4 a porazil Stochov 5:2.
Tabulka 1. ligy po základní
části: 1. Dragons Modřice – 13
bodů, 2. Doudeen Team – 12, 3.
WIP Reklama Dobrá Voda – 12,
4. Šprtmejkři Ostrava A-one –
11, 5. BHK Orel Boskovice – 10,
6. SHL Brno – 5, 7. BHC StarColor Most – 5, 8. Prague NHL – 4,
9. Gunners Břeclav – 0. (has, jak)
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Celkem zavítalo do Litvínova
bezmála 280 plavců z 19 klubů.
Systém závodů probíhal tak, že
každý plavec absolvoval čtyři
závody a to 50 m resp. 100 m
motýl, 100 m znak, 100 m prsa
a 100 m volný způsob. Jednotlivé závody byly bodově ohodnoceny a sečteny. Šest nejlepších
v každé kategorii se pak utkalo
ve finále na 100 m resp. 200 m
polohový závod o litvínovský
pohár. Benjamínkům byly určeny vložené závody na 50 m prsa
a 50 m volný způsob.
V kategorii vložených závodů
nenašel přemožitele litvínovský
David Rous (2008), když získal
zlaté poháry v obou disciplínách na 50 m prsa i 50 m volný
způsob. Mezi děvčaty se dařilo
Lauře Prantové (2008) ziskem
stříbrné medaile na trati 50 m
volný způsob a Tereze Klikové
(2008), bronzové v závodě na 50
m prsa. V kategorii desetiletých

vylovil bronzovou medaili Jiří
Jedinák na trati 100 m znak.
Ve spojené kategorii 13-14letých děvčat získala juniorská
reprezentantka a několikanásobná mistryně České republiky
Kamila Javorková zlaté medaile
na tratích 100 m motýl a 100 m
volný způsob, stříbrné příčky jí
patřily na tratích 100 m znak
a 100 m prsa. Prsařskou stovku v kategorii děvčat 13-14 let
ovládla v parádním osobním rekordu Alexandra Letalíková. Ke
zlatu přidala bronz na trati 100
m volný způsob.
V kategorii 15letých a starších
si skvěle vedli Anna Haselbergerová, když dohmátla stříbrná na
trati 100 m znak, a Adam Novák, který obsadil bronzovou
příčku na trati 100 m prsa.
Do finálových závodů mezi
6 nejlepších plavců v kategorii,
se probojovali hned 4 plavci
z Litvínova. Kamila Javorková

byla na trati 200 m polohový
závod absolutně nedostižitelná
a právem jí patří zlatý pohár
okořeněný novým rekordem
na této trati v kategorii dívek
13-14 let. Dalším finalistům
se sice nepodařilo dosáhnout
na mety nejvyšší, avšak jejich
výkony byly skvělé. Anna Haselbergerová vybojovala páté
místo a Alexandra Letalíková
s Josefem Jupou důstojně obhájili šesté pozice.
Plavecký klub Litvínov v celkovém součtu bodů obsadil
čtvrtou pozici mezi kluby. Vítězným klubem byli plavci z TJ Slavie Chomutov, před stříbrnou
Ústeckou akademií plaveckých
sportů a bronzovým Plaveckým
klubem Litoměřice. Kamila Javorková získala titul nejlepší
plavkyně poháru a stejný titul
v mužském podání si odvezl ústecký Artem Sukhanov.
I v letošním roce proběhla
volba Miss litvínovského poháru a tentokrát si titul odvezla
blondýnka z Ústí nad Labem
Markéta Fišerová.
(jh, jak)

Litvínov nakonec vydoloval
dva body v Hradci
HRADEC KRÁLOVÉ – Vypadá
to, že se hokejisté extraligového HC Verva Litvínov konečně
v novém ročníku nejvyšší soitěže chytli. Ani třígólová ztráta
v Hradci Vervu totiž nezastavila.
Litvínovu se povedl dokonalý
obrat skóre z 0:3 na 4:3. Domácí
na něj ještě zareagovali, ale výhru Vervy v nájezdech pak týmu
zajistili hned tři úspěšní střelci.
„Když bylo na tabuli 3:0, nevypadalo to s námi dobře. Domácí byli v pohodě. Dali jsme
ale gól na 3:1, poměrně rychle
i na 3:2 a poměr sil se změnil
v náš prospěch. Získali jsme víc
sebevědomí, pohyb, byli jsme agresivní, nepříjemní a zasloužili
si góly. Skóre jsme otočili, letos
poprvé jsme dali víc než tři góly,
a zase to vypadalo dobře pro
nás. S respektem k soupeři ale
musím říct, že domácí v pravý
čas zabrali a z důrazu si zasloužili vyrovnávací gól. V nájezdech jsme byli šťastnější, takže
jedeme domů spokojeni se dvěma body,“ uvedl asistent trenéra Darek Stránský.
Mountfield HK – HC Verva
Litvínov 4:5 (1:0, 2:3, 1:1 – 0:0
– 0:1). Branky a nahrávky: 2.
Jarůšek (Látal, Cibulskis), 24.

O víkendu pokračuje krajský přebor v kopané dospělých. Mostecký fotbalový
klub v dalším kole na svém
hřišti přivítá celek Baníku
Modlany. Zápas, který začíná
v 10.15 hodin, je soubojem
druhého s třetím v tabulce.

Mostečtí Lvi hrají
s Kláštercem
Hokejisté Mostu se opět
představí na domácím ledě.
Po výhře v Kadani s rezervou Trhačů 11:6 a zápase
v Roudnici nad Labem budou hrát s Kláštercem. Stane
se tak v sobotu 28. října od
17.30 hodin.

Kombinovaný tým
cestuje do Vilémova
Tým složený ze Sokola
Horní Jiřetín a FK Litvínov
o víkendu k dalšímu utkání
krajského přeboru dospělých
putuje do Vilémova, kde se
utká s domácím SK STAP
TRATEC. Zápas se hraje od
14.30 hodin.

Hokejistky jedou na
sever Moravy
Hráčky HC Litvínov sehrají teprve čtvrté utkání sezony. V něm se představí na
ledě severomoravské Karviné. Duel s týmem Kangaroos
se zde hraje od 19 hodin. Litvínovský tým v dosavadních
třech odehraných zápasech
dvakrát prohrál a jednou vyhrál.

Fotbalistky Souše
hostí Pavlíkov
Tým fotbalistek Baníku
Souš se po těsné porážce
v Mělníku 6:5 představí na
domácím hřišti, a to v sobotu 28. října od 15 hodin.
Jejich soupeřem bude aktuálně vedoucí tým tabulky
Pavlíkov.

Minižákyně dvakrát
zdolaly Louny
Dragoun, 30. Vopelka (Pláněk,
Dragoun), 50. Koukal (Červený, Rosandić) – 30. Trávníček
(Pilař, Doudera), 37. Jánský
(Lukeš, Sørvik), 38. Gerhát
(Vandas, Trávníček), 46. Jánský (Gula, Hübl), rozhodující
nájezd Ihnačák. Rozhodčí: Bulanov a Hradil. Vyloučení: 4:5,
navíc Köhler (HK) 2+10 min.
za naražení zezadu. Využití: 0:1.

Zásahy: Rybár 31 - Petrásek 29.
Diváci: 5 501.
Sestava HC Verva Litvínov: Petrásek – Kubát, Sørvik
– Dietz, Gula – Baránek, Pilař
– Doudera – Lukeš, Hübl, Jánský – Černý, Ihnačák, Hanzl –
Trávníček (C), Gerhát, Vandas
– Matoušek, Šimeček, Jurčík.
Připraven Kantor. Trenéři Rulík,
Stránský, Šlégr.
(jak)

Basketbalový tým minižákyň se dvakrát představil
v oblastním přeboru na mostecké palubovce v duelu s BA
Tygřice Louny. V obou případech si připsal dvě jasná
vítězství. Nejprve vyhrál 84:8
a pak 78:7.
(jak)
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Premiéry 2018 na divadelních prknech v Mostě
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MOST – V sezoně 2018 uvede Městské divadlo v Mostě 7 premiér
známých českých i zahraničních titulů. Těšit se můžete na Homevideo, „Je úchvatná!“, Dámu od Maxima, Ostře sledované vlaky,
Talentovaného pana Ripleyho, Teror či Školu základ života. Předplatitelům sezóny 2017 budou jejich místa rezervována do 12. 1.
2018. Svůj zájem o Předplatné 2018 je nutné k tomuto datu potvrdit. Více o předplatném a rezervace najdete na www.divadlo-most.cz

Čtyři premiéry na novou sezónu 2018 připravilo i Divadlo rozmanitostí. Na 17. února hudebně
loutkovou verzi klasické Erbenovy
pohádky Zlatovláska v režii Jitky
Rakové. Představení bude prezentovat také tvorbu řezbáře Vlasty
Brože a autorské písně Tomáše Al-

feriho. 28. dubna se pak děti mohou těšit na loutkový kabaret na
motivy pohádky Boženy Němcové
O Budulínkovi v režii Jiřího Ondry. 6. října uvede Rozmáňo Vango,
dobrodružný příběh chlapce Vanga, který pátrá po svých rodičích,
kamarádech, nepřátelích a svém

pravém místě ve světě i v životě.
A na závěr sezony, 24. listopadu, je
připravena premiéra King Konga.
Loutkového sci-fi plného napětí,
neuvěřitelných událostí, humoru
i lásky. Obě poslední premiéry
rovněž pod taktovkou režiséra Jiřího Ondry.
(sol)
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Homevideo
Jan Braren – Can Fischer
režie: Adam Doležal
Médium, jako je internet (emaily, YouTube apod.)
a s ním spojené všeobecně
dostupné pořizování videomateriálů, posloužilo jako
námět filmového scénáře Homevideo (2011) o patnáctiletém Jakobovi. Tento normální
a zcela běžný puberťák si na
kameru natáčí svoje promluvy o sobě a o světě, vyznání
lásky své kamarádce Hannah
a také intimní chvíle. Problém
nastane ve chvíli, kdy se tato
kamera včetně všech záznamů
dostane do špatných rukou.
Jak se s takovou věcí může
mladý člověk vypořádat? Kdo
mu pomůže, když se stane
terčem takzvaného cyber-mobbingu? (Jako součást dopoledních představení plánuje
divadlo diskuse s odborníky
na mobbing.)
Premiéra 9. února 2018 na
Komorní scéně

„Je
úchvatná!“
Peter Quilter
režie: Pavel Ondruch
Zpívala tak příšerně, že ji nešlo nemilovat. Florence Foster
Jenkinsová (1868 – 1944) věřila,
že je obdařena úžasným sopránem. Co na tom, že to nebyla
pravda? Co na tom, že neintonovala, nedržela rytmus, nefrázovala? Hudbu milovala a obětovala jí své bohatství, zdraví
i duši. A její oběť posluchači
s nadšením přijali! Děj hry nás
přivádí do roku 1944, kdy Florence angažuje pianistu Cosme
McMoona a v jeho doprovodu
zažije na sklonku života největší
hudební úspěchy.
Premiéra 23. února 2018 na
Velké scéně

Dáma od
Maxima
Georges Feydeau
režie: Milan Schejbal
Pokud vás baví sledovat
prekérní situace, do kterých
se hlavní hrdina hry dostane,
zvláště pak do situací spojených se zálety nebo zkrátka
obecně s náhlými okolnostmi,
které naruší spořádaný život
hrdiny, pak budete na Dámě od
Maxima zcela správně! Doktor Petypon jednoho večera se
svým přítelem navštíví slavný
pařížský podnik U Maxima.
Druhý den se probudí doma
pod kanapem a z událostí minulého večera si mnoho nepamatuje. Je ovšem okamžitě nucen řešit celou sérii problémů,
když ve své posteli najde společnici Číču – temperamentní
dámu od Maxima. Kolotoč,
který se náhle roztočí, Petypona rychle vyléčí i z jeho velké
kocoviny. Dáma od Maxima ve
zbrusu novém překladu Jiřího
Žáka, který vzniká přímo pro
Městské divadlo v Mostě.
Premiéra 13. dubna 2018 na
Velké scéně

v Čechách, vypráví nadčasový
příběh o člověku, který nechtěl
být sám sebou, a podává intenzivní zprávu o jedinečnosti
a složitosti lidské duše; tím spíše
aktuální v epoše odcizených virtuálních sociálních sítí.
Premiéra 1. června na Velké
scéně

Ostře
sledované
vlaky
Bohumil Hrabal
režie: Zbyněk Srba
Bohumil Hrabal dodnes patří k nejosobitějším (a ve světě
nejznámějším) českým prozai-

Hrabalovo magické „prosvětlování“ všednosti a banality
umožňuje v divadelním prostředí rozehrát vysoce imaginativní
hru, v níž se mísí idylické obrazy s karikaturním odhalením
malosti a zbabělosti.
Premiéra 5. října 2018 na
Aréně.

Teror
Ferdinand von Schirach
režie: Filip Nuckolls
Ferdinand von Schirach je
německý dramatik, který autorsky často čerpá ze své právnické praxe trestního obhájce.
Teror představuje morální drama, jehož výsledek ovlivníte
také vy, samotní diváci, při závěrečném hlasování, jestli má
být obžalovaný odsouzen nebo

Talentovaný
pan Ripley
Patricia Highsmith
režie: Lukáš Kopecký
Jak daleko může vést touha po jiném životě, po změně,
po štěstí? Tom Ripley se zdá
být všeho schopný. Touží po
uznání i bohatství a pro dosažení svého cíle je schopen hrát
riskantní i bezohlednou hru.
Chladnokrevně zavraždí svého
přítele a převezme jeho identitu;
doslova vstoupí do jeho života.
Román, jehož dramatizaci mostecké publikum zhlédne jako teprve druhé divadelní publikum

kům a jeho novela Ostře sledované vlaky je pevnou součástí
všeobecně sdíleného českého
literárního kánonu. Mladý elév
Miloš Hrma je pohlcen vnitřními traumaty, rozporem mezi
přemírou vroucí milostné touhy a nedostatkem zkušeností
k jejímu naplnění, a mužem se
stává jakoby mimoděk po setkání s ilegální pracovnicí Viktorií
Freie. Lidský rozměr jeho příběhu se proplétá s dobově vyhrocenými vztahy mezi německými
okupanty a českými odbojáři.

osvobozen. Dosud hlasovalo
již více než 130 000 diváků po
celém světě. A o jaký divadelní
případ se jedná? V roce 2013
byl obžalován major německého Bundeswehru (Luftwaffe),
který byl jako stíhací pilot vyslán sledovat dopravní letadlo,
které unesli teroristé, jejichž
cílem bylo narazit tímto letadlem do mnichovského stadionu Allianz Arena, na kterém se
právě v danou chvíli nacházelo
70 000 lidí. Teroristé měli na
palubě 164 rukojmích. Vojen-

ský pilot musí poslouchat rozkazy, ale je to on, kdo je fyzicky
přítomen ve vzdušném prostoru a má ve svých rukou raketu,
kterou může unesené letadlo
sestřelit. Měl zachránit lidi na
stadionu a přitom zabít 164 nevinných civilistů? Byl oprávněn
k tomu, aby vzal osud do svých
rukou? Nad tímto dilematem
můžete přemýšlet už nyní, než
vejdete do soudní síně mezi
předsedu soudu, obžalobu, obhájce, svědky a obžalovaného,
než budete moci podle toho,
co na scéně vyslechnete, hlasovat...
Premiéra 19. října 2018 na
Velké scéně

Škola
základ
života
Jaroslav Žák - Hana Burešová
režie: Robert Bellan
Komedie Škola základ života
je divákům patrně nejznámější
ze snímku Martina Friče z roku
1938. Děj mostecké premiéry
je zasazen do jednoho školního roku (1937 – 1938) a scény
z vyučování, z přestávek, ze
sborovny i z výletu jsou volně
seřazeny a spojuje je patnáct
dobových písní (autorů Moravce, Maliny a dalších). Vyloučením „odbojného“ studenta Jindřicha Benetky ze školy
končí školní rok i doba „her
a malin nezralých“; ve vzduchu
visí předzvěst 2. světové války.
Žákovo laskavé a ironické vypravování o „souboji“ studentů a kantorů, plné notoricky
známých „hlášek“ i postřehů
o studentském životě, je stále
platné a bude takové, dokud
bude existovat škola; nebo alespoň její určitá podoba. Známé
dobové šlágry z 30. let zahraje
živá swingová kapela.
Premiéra 21. prosince 2018
na Velké scéně

http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER, a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

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

