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Půlmaraton odstartuje Petr Fulín, běžce povede primátor
MOST - V sobotu 4. listopadu, hodinu před polednem, odstartuje čerstvý automobilový šampión Petr Fulín na velkém závodním
okruhu mosteckého autodromu amatérský běžecký PULMARATON.
Role vodiče – motivátora se ujme mostecký primátor Jan Paparega.
Jde o premiéru tohoto vytrvalostního klání. Půlmaraton měří
21,0975 kilometru. Závodníci
vyběhnou ze startovního roštu
velkého okruhu, kde bude i cíl.
Absolvují tři kola. Trať vede
po závodní dráze i výcvikových plochách polygonu. Pro
dokončení závodu je stanoven
časový limit čtyř hodin. Běžci
jsou rozděleni do pěti věkových
kategorií: muži do 39 let a nad
39 let, ženy do 39 let a nad 39 let
a muži a ženy nad 65 let.
„VIP startér Petr Fulín má
k běhání vzhledem k fyzické přípravě profesionálního jezdce velmi blízko. Další osobnosti motoristického sportu se objeví přímo
ve startovním poli běžců, například bratři Jakub a Matěj Smržovi, účastníci britského mistrovství
superbiků. Dorazí také známý
český vodič Martin Gazda alias
Mahony, známý hlavně svou parukou a stále pozitivní náladou,“
informovala eventová manažerka společnosti AUTODROM
MOST Veronika Raková.
Záštitu nad závodem převzal
mostecký primátor Jan Paparega,
který se zároveň ujme i role vodi-

če – motivátora. „Poběží s balonkem naplněným héliem, na němž
bude napsaný čas, za který trasu
zdolá. Kdo se tedy bude držet jeho
tempa, má zaručeno, že zhruba
v čase avizovaném na balonku
doběhne do cíle,“ vysvětlila Veronika Raková.
Každý z účastníků závodu získá originální, ručně vyráběnou
hliněnou medaili. Pro první tři
nejrychlejší běžce v každé věkové kategorii jsou připraveny
symbolické poháry, které vyrobili klienti chráněné dílny Arkadie. Startovné ve výši 350 Kč
zahrnuje kromě medaile také
startovní číslo, občerstvení během závodu a po doběhnutí
i teplou polévku v místní restauraci. „Součástí půlmaratonu jsou
i dva vložené závody, jež mu předcházejí. Odstartují v 9:30 hodin.
V jednom si to spolu rozdají děti
do deseti let věku, ve druhém pak
maminky s kočárky, a to na cílové rovince okruhu. V cíli všechny
čeká sladká odměna,“ doplnila
eventová manažerka. Přihlásit
své ratolesti rodiče mohou v den
konání závodu v tiskovém středisku.
(nov)

Pokud se chcete půlmaratonu zúčastnit, přihlásit se můžete elektronicky na www.autodrom-most.cz nebo přímo na místě.

 Taneční zábava
LITVÍNOV – V neděli
5. listopadu od
19 hodin pořádá
Citadela Litvínov
taneční zábavu na
společenském sále.
K tanci a poslechu
zahrají manželé
Hvozdovi. Vstupné
50 Kč.

 100 LEGS
MOST - V pátek 3. listopadu přivítá mostecký Rokáč Vinohrady
litoměřickou partu
100 LEGS. Sekundovat
bude terezínská kapela
Wono Sito Sedne. V sobotu 4. listopadu
zahraje akustické trio
z Mostu - BOURBON
ACOUSTIC. Začátek ve
21 hodin.

 Hvězdné manýry
MEZIBOŘÍ – V pondělí
6. listopadu od 19 hodin
uvede Kulturní zařízení
Meziboří bláznivou
komedii Hvězdné
manýry v podání herců
divadla Háta. Vstupné
180 Kč.

Taxík Maxík si můžete
objednat už v předstihu!
MOST – Dopravní podnik měst
Mostu a Litvínova zahájí už
od 2. ledna 2018 provozování
služby přepravy seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů
města Mostu. Službu Taxík Maxík bude ale financovat město.
Zájemci si mohou taxík zamluvit
v předstihu.
Taxík Maxík bude k dispozici
v pracovních dnech od 7
do 15 hodin. „Služba
je určena pro seniory nad 70 let
nebo pro držitele
průkazů
ZTP
či ZTP/P. Hlavní
podmínkou
využití služby je
trvalé bydliště na
území částí města
Mostu: v Čepirozích,
Mostě, Rudolicích, Souši, Starém Mostě, Velebudicích a Vtelně,“ řekl ředitel Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Každý
zájemce o využití této služby
bude muset poskytnout souhlas
se zpracováním osobních údajů pro potřeby provozovatele.
Cena za službu byla stanovena
na 30 korun za každých započatých 30 minut, přičemž délka
jedné jízdy je maximálně 30 minut. „S přepravovanou osobou
může jet i jedna další osoba jako
doprovod. I tato osoba zaplatí za
službu 30 Kč,“ přiblížil dále ředitel Dunovský.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá, i ze zkušenosti jiných
měst, kde tato služba funguje, že
o ni bude velký zájem, je možné si
ji objednávat už v předstihu. Mostečané si tak Maxíka mohou objednat už za půldruhého měsíce.
Před objednáním jízdy je dobré si
připravit veškeré potřebné informace, rozmyslet si i jiný možný
čas přepravy pro případ nedostupnosti požadovaného termínu. „Pokud nebudete moci
objednanou jízdu
využít, oznamte
tuto informaci co
nejdříve na dispečink, neboť tím
umožníte
využít
naše služby dalším
cestujícím,“ radí seniorům ředitel dopravního podniku. Při objednání služby je třeba

I

Službu bude možné objednat
nejméně jeden pracovní den předem, objednávky bude dopravce
přijímat již od 20. prosince 2017
na telefonním čísle 778 767 676 pouze v pracovní dny od 7 do 15 hodin.
dispečinku poskytnout následující údaje: jméno a příjmení přepravované osoby, údaj o jejím věku
nebo informace o průkazu ZTP
či ZTP/P, počet přepravovaných
osob, datum, čas a místo nástupu,
místo výstupu, požadavek na přepravu invalidního vozíku. (sol)
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komunální politika

Opravy a uzavírky na čtyřpruhu
skončily! Prozatím...
MOSTECKO – Bez problémů a bez omezení, s jedinou výjimkou,
projedou už nyní řidiči z Litvínova do Mostu i v opačném směru. Po
několika měsících skončila oprava vozovky na čtyřpruhu. V příštím
roce se ale plánují opravy další. Tentokrát by se mělo jednat o mosty
na této komunikaci.
Vyznamenaný S. Štýs (uprostřed) ve společnosti prezidenta a
hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

Vyznamenání od prezidenta
MOST/PRAHA - V den státního svátku 28. 10. udělil prezident republiky Miloš Zeman ve
Vladislavském sále Pražského
hradu státní vyznamenání 39
osobnostem. Mimo jiné udělil medaili Za zásluhy I. stupně

také Mostečanu Ing. Stanislavu
Štýsovi, DrSc., lesnímu inženýrovi a odborníkovi na životní
prostředí. Konkrétně na rekultivace po těžbě hnědého uhlí
nebo na ochranu krajiny narušené těžební činností.
(nov)

Frekventovaná komunikace
první třídy z Mostu do Litvínova, kterou v předchozích letech
po etapách opravovalo Ředitelství silnic a dálnic, je konečně
kompletně opravená. Letošní
úsek oprav komunikace I/27 až
po hranici s křižovatkou na I/13
pod Hněvínem skončily v těchto dnech. Pro řidiče to znamená, že na čas skončila i dopravní
omezení a případné prostoje
v kolonách. „Na čtyřpruhu by se
ještě měly provádět opravy v dalším úseku, ale pouze v případě
vhodných klimatických podmínek. Jedná se o úsek od hranice
okresu Most směrem ke Komořanům,“ upřesnila tisková mluvčí
Ředitelství silnic a dálnic Nina
Levinová.
Správce komunikací ale plánuje další nutné opravy na trase mezi Mostem a Litvínovem
i v příštím roce. Ty by se měly
tentokrát týkat mostů, kterých
tu je zhruba na dvě desítky.
Řada z nich je ve velmi špatném
technickém stavu. Například
most, který se nachází u soušského podchodu, je v havarijním stavu a v současné době
obdržel nejhorší známku 7.
V roce 2018 jsou v plánu
opravy dvou mostů na silnici
I/27. Jeden z nich se nachází

v místě letos opraveného úseku
na čtyřpruhu směrem k Hněvínu. Druhý je ve směru na Litvínov na mimoúrovňovém křížení. Oba mosty jsou ve velmi
špatném stavu a mají známku
č. 6 z možných sedmi. „Rekonstrukce mostu přes železniční trať
Chomutov – Most na silnici I/13
je v současnosti ve stadiu soutěže
na zhotovitele, u mostu přes silnici II/271 a tramvajovou trať za

Litvínovem je soutěž v přípravě.
Realizace obou mostů je v plánu
v roce 2018,“ potvrdila mluvčí
Nina Ledvinová.
Opravy by se měl v budoucnu
dočkat také i další most, který
se nachází na úseku čtyřpruhu

I

V rámci oprav komunikací první
třídy na Mostecku plánuje ŘSD
začátkem příštího roku také rekonstrukci I/13 mimoúrovňové
křižovatky Ervěnice.

z Litvínova do Mostu, konkrétně přes řeku Bílinu a trať Třebušice – Kopisty. I tento most
má známku č. 6, tedy je ve vel-

mi špatném technickém stavu.
„U tohoto mostu je zpracovávána projektová dokumentace
a oprava by se měla uskutečnit
až v roce 2019,“ doplnila ještě
mluvčí ŘSD.
Vzhledem k chystaným opravám mostů tak řidiče nejspíš
neminou dopravní omezení
a případné uzavírky ani v příštím roce. „Jakékoliv práce na
komunikaci či jejím příslušenství
znamenají nějaké omezení provozu; čím větší rozsah prací, tím
je omezení větší - až případně po
úplnou uzavírku komunikace,“
uvedla ještě mluvčí Nina Ledvinová.
(sol)

Po opravách čtyřpruhu zůstalo
ještě zúžení v místech,
kde se bude v příštím
roce opravovat most.

Primátor Mostu: „Vichřice nám
zničila dřevěný kostel, ale naštěstí
nebyl zmařen žádný lidský život“
Pozor na dušičkové zloděje
MOST – Policie České republiky
v Mostě zesílila kvůli „Dušičkám“ hlídky a zostřený dohled
na hřbitovech.
„Apelujeme na občany, aby si
při úpravách hrobů neodkládali nikde svá příruční zavazadla
nebo oděvy. Policie v minulosti
šetřila případy, kdy došlo k okradení osob, které neměly pod
dohledem své tašky či kabelky
a různí nenechavci toho využili
a okradli je,“ vzkazuje občanům
mluvčí mostecké státní policie
Ludmila Světláková. Současně
také policisté nabádají motori-

zované návštěvníky hřbitovů,
aby si ve vozidlech nenechávali
odložené žádné věci, které by
mohly přilákat pozornost zlodějů. Pachatele od krádeže neodradí ani pohyb osob na parkovištích. „Už jsme nyní šetřili případ
krádeže vloupáním do vozidla
u mosteckého hřbitova a druhý
u hřbitova v obci na Mostecku.
Tam si bohužel poškození nechali
viditelně na sedadlech odložený
batoh, tašku a kabelku a hmotné škody přesáhly částku dvaceti
tisíc korun,“ varuje občany policejní mluvčí.
(sol)

MOST - Vichřice i v Mostě napáchala škody. Největší z nich je zničení dřevěného pravoslavného kostela. „Budeme hovořit se zástupci pravoslavné církve. Co bude s pravoslavným kostelem dál,
to v tuto chvíli ještě nedokážeme říci,“ komentoval mostecký primátor Jan Paparega.
V pohotovosti byly v neděli
jak technické služby, tak městská policie. „Zjištěných závad
bylo hodně, proto jsme je řešili
podle závažnosti. Prioritní byly
případy, kdy mohl být ohrožen
život nebo zdraví osob anebo
hrozila větší škoda majetku,“ inOtázka pro ředitele Technických služeb města Mostu Pavla Hlaváčka
Jak se technické služby
„popraly“ s ničivou vichřicí?
„Na území města bylo vyvráceno několik stromů, poškozeny byly části střech, to
se týká například i dvou základních škol, zimního stadionu a knihovny. Technické
služby povolaly do služby 22
lidí, kteří likvidovali následky vichřice. Záměrně jsme
včera nevyváželi odpad, aby
byly kontejnery těžší a snáz
tak odolávaly větru. Část
pracovníků stavěla a nasazovala na svá místa kontejnery,
další část odklízela vyvrácené stromy ve městě a na
hřbitově, jiní sbírali a odklízeli ulámané větve. Úklid po
včerejší vichřici probíhá ještě
v těchto dnech, včetně kontroly parků a dětských hřišť.

formoval Jaroslav Hrvol, ředitel
Městské policie Most.
Vichřice napáchala značné
škody v městských lesích, cesty
jsou nepřístupné, zničené jsou
posedy. „Městské lesy si na odstranění následků vichřice budou
muset najmout techniku i lidi,“

sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. Množství kubíků,
a tudíž výši škody zatím nelze
odhadnout. „Největší škody jsou
v oblasti Mníšku a Klínů. Tam se
od rána zpřístupňují cesty, aby se
lesáci do lesů dostali. Potrvá to
tak tři čtyři dny. Pak teprve bude
možné škody upřesnit,“ informoval náměstek primátora Marek
Hrvol. „Na litvínovské a lovosické straně byl vyhlášen zákaz
vstupu do lesů. V mosteckých
lesích se to zvládne bez omeze-

Je docela dobře možné, že pravoslavný unikát se dočká znovuzkříšení.

ní, protože okolí Resslu není tak
postižené, jen musí mít cyklisté
a běžci trochu trpělivosti,“ dodal
Marek Hrvol.
„Jsem opravdu rád, že si přírodní živel v našem městě nevybral žádnou daň v podobě
lidského života. Rád bych poděkoval strážníkům městské policie a pracovníkům technických
služeb, kteří nehledě na počasí
odstraňovali následky prudkého
větru,“ uzavřel primátor Jan Paparega.
(nov)

zpravodajství
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Mostecká knihovna podporuje čtení knížek,
vyhlašuje pro děti novou soutěž o poklad
MOST – Mostecká knihovna znovu rozjela pro žáky ze základních
škol projekt pod názvem Tvorba. Hlavním cílem projektu je četba,
vedení čtenářských deníků a odměnou pak bude pro školáky „poklad“.
Tvorba probíhá v knihovně,
která se tak snaží zpopularizovat literaturu mezi dětmi školního věku již několikátým rokem.
Tématem letošního ročníku
Čechy krásné, Čechy naše je
historie naší země. „V průběhu
soutěže si žáci připomenou klíčové momenty našich dějin a také
české státní symboly. Budou tak

připraveni na příští rok, kdy si
budeme připomínat 100. výročí
vzniku samostatného Československa,“ uvedl Jaroslav Haušild.
Čtenářské deníčky, které děti
budou v průběhu soutěže vyplňovat, si mohou vyzvednout
přímo v knihovně. „Během školního roku by žáci měli do svých
deníčků zaznamenat zápisy ale-

spoň o pěti přečtených knížkách.
Jedinou podmínkou výběru knižních titulů je to, že musí být psa-

I

Soutěž, zaměřená na jednotlivce i skupiny, probíhá od začátku
školního roku až do konce dubna 2018. Je určena žákům ve
věku od 6 do 15let, přičemž se počítá s rozdělením na dvě kategorie
– 1. a 2. stupeň.
né v českém jazyce. V případě, že
se bude jednat o dílo zahraničního autora, je třeba rovněž uvést

jméno překladatele,“ uvedl ředitel knihovny Tomáš Ondrášek.
Kromě varianty pro jednotlivce připravila městská knihovna i soutěž pro kolektivy (školní
třídy apod.). „Ve skupinové soutěži budou kromě čtení knih děti
na základě určitého počtu zápisů
ve svých čtenářských deníčcích
získávat i části příběhu a úkoly,
které je navedou k cíli – ukrytému pokladu. Toho ale mohou
dosáhnout až po získání všech
částí příběhu a splnění všech zadaných úkolů. Na všechny úspěš-

I

Zájemci o účast v soutěži se
mohou obrátit na Jitku Jílkovou z městské knihovny na telefonních číslech 476 768 810
a 476 786 837, nebo se informovat
přímo v městské knihovně.

Ilustrační foto.

né kolektivy, které splní zadání
soutěže, čeká odměna v podobě
„pokladu“,“ láká k soutěži ředitel knihovny. Hodnotit se bude
nejen textová část čtenářských
deníčků, ale také jejich vizuální
stránka. Tři nejúspěšnější čtenáři v kategoriích jednotlivců (1.
a 2. stupeň) se pak můžou těšit
na velmi zajímavé a hodnotné
ceny.
(sol)

Od října roku 2009 zachránil babybox v Masarykově nemocnici život
šesti novorozencům.

Babybox nové generace
ÚSTECKÝ KRAJ - V Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem byl
nainstalován babybox nové generace. Nachází se vedle nemocniční lékárny. Do provozu bude
uveden 24. listopadu 2017.
Nový babybox po spuštění
nahradí dosavadní zařízení,
umístěné od roku 2009 u vchodu do budovy C (ze směru od
pavilonu O, kde je protetické

oddělení). Od října roku 2009
bylo do babyboxu v ústecké
Masarykově nemocnici odloženo šest novorozenců. Tři
chlapci a tři dívky. Babyboxy
disponují i ostatní nemocnice
Krajské zdravotní. V Děčíně do
něho byla odložena jedna dívka,
v Teplicích dva chlapci, v Mostě
čtyři děvčátka a v Chomutově
jeden chlapec.
(sol)

Čepirožským vadí tma, prach a rychlá jízda
MOST – Obyvatele Čepiroh nejvíc trápí nedostatečné osvětlení
v této části města, zvýšená prašnost a nedodržování rychlosti či
problémy s MHD. Vyplynulo to ze společného setkání zastupitelů
a zdejších občanů.
Z debaty vyplynulo, že místní nejvíce trápí neosvětlená
přístupová cesta do Čepiroh.
Požádali, aby se tato cesta častěji udržovala v zimním období. Rozsáhlá diskuse se vedla
o zvýšené prašnosti a hlučnosti
z nedaleké šachty a o znečištěné
detenční nádrži.
Čepirožským ale také vadí
nedodržování rychlosti. „Přestože v oblasti je zóna s povolenou maximální 30kilometrovou
rychlostí, řidiči tu často jezdí neohleduplně a rychlost nedodržují
ani na hlavní silnici v Žatecké,“
vyjmenovala další z problémů, které dělají vrásky zdejším
obyvatelům, tisková mluvčí

mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková. Lidé také upozornili na nedostatek kontejnerů
na odpad a jejich nerovnoměrné rozmístění. Zmínili rozbitou
zastávku městské hromadné
dopravy a také nemožnost cestovat MHD do centra města bez
přestupu. „Velkým problémem,
který dlouhodobě trápí obyvatele
Čepiroh, je spodní voda zatápějící sklepy,“ podotkla dále tisková
mluvčí.
Zastupitelé Olga Šrůtová
a Zdeněk Brabec, kteří byli pověřeni zastupitelstvem k řešení
problematiky příměstských částí Mostu, představili přípravu
výstavby veřejného osvětlení,

které bude v Čepirozích umístěno na městských pozemcích.
Setkání s obyvateli Čepiroh bylo druhé ze série setkání
a debat zastupitelů s obyvateli příměstských částí. První se

uskutečnilo v červnu v Souši.
Na setkání v Souši tehdy dorazilo na padesát obyvatel. Nejvíce
si stěžovali na stav komunikací,
dopravu, provoz Matyldy a také
hluk z autodromu.
(sol)

Čepirožským obyvatelům vadí například nedodržování rychlosti.

Lidé žádají radary na měření rychlosti
MOST – Mostecká radnice uvažuje o nákupu nových radarů, které
by měly měřit okamžitou rychlost v problematických lokalitách. Dohled na řidiče by měly mít zejména v místech s omezenou rychlostí,
nebo v okrajových částech města, kde nejčastěji dochází k překračování dovolené rychlosti.
Město Most má k dispozici
dva radary, které měří rychlost.
Jejich stanoviště se však mění,
protože jsou přenosné. „Radar,
který byl instalován v ulici Višňová, je momentálně v opravě.
Druhý radar je umístěn v ulici
Průběžná,“ informovala tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. V současné
době se zvažuje, že by k těmto radarům měly přibýt nové.
„Rada města Mostu se na svém
posledním jednání zabývala záměrem nákupu dalších ukazatelů okamžité rychlosti motorových
vozidel. Jednalo by se o nákup
zařízení, která okamžitě zobrazují řidiči jeho rychlost nebo informují ostatní o rychlosti projíždějících vozidel již ve vzdálenosti
cca 80 m před radarem,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Pokud by návrh na nákup

radarů prošel hlasováním rady,
město by zakoupilo celkem tři
radary a to v hodnotě zhruba
osmi set tisíc korun. „Nepůjde
jen o informativní radary. Tento návrh je ale zatím v plenkách
a uvidíme, zda projde. Budeme
ho předkládat i na dalším jednání. Nechali jsme si ještě zpraco-

vat a vyhodnotit potřebné údaje,
například vytipovat lokality, kde
by případně mohly měřiče být
umístěny,“ uvedl dále náměstek
primátora Marek Hrvol. Hlavní
použitelnost radarů by měla být
především v místech se sníženou nebo omezenou rychlostí
či v místech s vyšším výskytem
dopravních nehod. Zařízení
zvyšuje bezpečnost na místech
s vysokou koncentrací chodců,
např. přechodů pro chodce před
školkami, školami či nemocnicemi. „Konkrétní místa ještě ne-

známe, ale jednalo by se nejspíš
o úseky s omezenou rychlostí na
třicet km/h či exponované úseky
na okrajích města, jako jsou Čepirohy, Souš a podobně,“ nastínil
možná místa instalování měřičů
náměstek Hrvol.
Důvodem návrhu nákupu
radarů jsou zejména požadavky
obyvatel z různých městských
lokalit. „Ti požadují provádění
častějšího dohledu nad dodržováním nejvyšší dovolené rychlosti, mimo jiné i v odloučených
městských částech, uvnitř sídlišť
a v okolí školských zařízení,“
doplnila dále tisková mluvčí.
V současné době město zjišťuje ještě možnosti a legislativní
podmínky pro používání tohoto
zařízení.

Co za radary?

Jeden z radarů nyní měří rychlost v ulici Průběžná.

Základním prvkem je mikrovlnný vysílač (radar) a přijímač
zabudovaný v integrované skříni společně s elektronikou a číslicovým ukazatelem sestaveným
z vysoce svítících rudých LED
diod pro zobrazení hodnoty
rychlosti.
(sol)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018
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Rozhovor s ředitelem hipodromu Jakubem Šimůnkem

Dostihová sezona se vydařila!
MOST – Mostecký hipodrom má letošní dostihovou sezonu téměř
za sebou. Nový majoritní vlastník hipodromu se ujal závodiště se
smělými plány a kromě toho s cílem přilákat do areálu více lidí. Co
všechno se během uplynulého roku podařilo prosadit? Splnil rok
2017 očekávání? A jaké novinky se chystají na příští dostihovou sezónu? Nejen na to, jsme se zeptali ředitele společnosti HIPODROM
MOST a.s. Jakuba Šimůnka.
Tradiční otázka na úvod jaká byla letošní dostihová sezóna? Jste spokojeni?
Dostihová sezona 2017 je
z našeho pohledu určitě výrazně
lepší než ta předešlá. Do úplného konce letošní sezony nám
zbývá ještě jeden dostihový den.
Máme za sebou šest dostihových dnů, konkrétně 47 dostihů
oproti sezoně 2016, kdy se uskutečnilo 36 dostihů. Měli jsme
zde přibližně 470 startujících
koní, zatímco v loňském roce
jich bylo zhruba 360. Se sezonou jsme spokojeni. Podařilo se
uspořádat významné a kvalitní
dostihy, které jsou velice slušně
obsazeny.
Jak se stoupající počet dostihů projevil na vyplacených
výhrách?
Za celou sezonu 2016 se vyplatilo zhruba na 3 miliony
korun. Nyní, a to ještě po nedokončené sezoně, jsou to už
4,5 milionu korun. Je to nárůst
zhruba o padesát procent, což je
velmi slušné.
Jaké nejatraktivnější dostihy
se letos na hipodromu konaly,
ať z pohledu koní či jezdců?
Určitě divácky atraktivní Velká mostecká steeplechase nebo
Svatováclavská cena, což je nejvýznamnější sprinterský dostih
v ČR, ale také Cena zimního
favorita, nejvýznamnější dostih
pro dvouleté koně v ČR.
Pokud se týká Svatováclavské
ceny, jedná se o tradiční sprinterský dostih na 1 200 metrů,
jehož se konal již 96. ročník. Na
této distanci se předvedli nejlepší koně společně s žokejskou
špičkou. Vítězného koně odjezdil Václav Janáček, pětinásobný
český šampion a několikanásobný šampion Španělska.
Jaký dostihový den měl největší divácký úspěch?
Z pohledu divácké atraktivity je pro nás vrcholem Velká
mostecká steeplechase, která se
konala na konci srpna. Z tohoto
dne chceme proto udělat tradiční termín, který plánujeme
i v sezoně 2018. Je to dostihový
den koncipovaný především pro

rodiny s dětmi. V rámci něj tu
byly připravené dětské atrakce,
ve spolupráci s autodromem
se tu předvedly i závodní vozy.
V podobném duchu budeme
tento dostihový den připravovat
i v příštích sezonách a chceme
z něj udělat jakousi kulturní
událost a zábavu na celý den.
Největší favorit dostihů?
V sezoně 2017 se u nás představil MR RIGHT. Vítěz Svatováclavské ceny, který se účastnil

ho zpřístupnit. V plánu byly
v tomto směru i nějaké novinky. Co se z toho podařilo realizovat?
Myslím si, že se nám záměr
dostat sem více veřejnost, jednoznačně podařil a chceme
v tomto směru ještě pokračovat.
Hipodrom je, vedle své hlavní
funkce dostihového areálu, také
volnočasová příměstská zóna,
která je v sezoně denně otevřena
veřejnosti od 9 do 21 hodin. Pro
návštěvníky jsme v letošním
roce vybudovali nové dětské
hřiště, které, soudě dle zájmu,
určitě naše nejmenší návštěvníky potěšilo. Fungují zde skvěle i griloviště. Lidé k nám jezdí
často odpočívat, nebo tu pořádají rodinné oslavy a pikniky.
Máme tu také svatby.

a odlehlý, jak se sem lidé nejčastěji dostanou?
V rámci nabídky služeb tu
ve spolupráci s mosteckým dopravním podnikem, který nám
vychází vstříc, pořádáme pravidelnou kyvadlovou dopravu,
která je nejčastěji využívaná.
Lidé k nám ale také jezdí svými
auty. Mají tu dostatečný prostor
pro parkování, včetně dostihových dnů.
Jedním ze záměrů bylo také
vybudovat zde stánek s občerstvením, který by tu fungoval
i ve dnech, kdy nejsou právě
dostihy…
Stánek s občerstvením máme
už vyzkoušený a musím přiznat,
že se neujal. Zkusili jsme to,
ale nebyla skoro žádná odezva.
I když nabídka tu byla v mnohem dostupnějších cenových
relacích než jinde.

Ředitel hipodromu Jakub
Šimůnek (vlevo) s akcionářem
závodiště Jiřím Charvátem.
také Evropského poháru žokejů
v Praze. Je to výborný sprinter,
který potvrdil své kvality, a exteriérově nádherný kůň.

Pohled na mostecký hipodrom z ptačí perspektivy.

Lidé zde mohou nejen odpočívat, ale také se aktivně věnovat sportu…
I tyto aktivity k nám lákají veřejnost. Na in-line dráhu si lidé

Co se podařilo udělat nebo
se chystá z investičních akcí?
Modernizovali jsme celý televizní okruh, který je kompletně

Jaká byla nejvyšší návštěvnost?
Nejvíce lidí jsme přivítali během Velké mostecké steeplechase, které se účastnilo 2 900 platících návštěvníků, přibližně 1 000
dětí a dalších 750 lidí bylo od
koní. V průběhu tohoto dne tedy
byla na hipodromu návštěvnost
necelých 5 000 lidí, což je opravdu hodně. Ve srovnání s loňskou
sezonou je to násobně více.
Kdo patří mezi nejčastější
návštěvníky hipodromu?
Nejvíce cílíme na rodiny
s dětmi. Chodí k nám kromě
Mostečanů také lidé z širokého
okolí. Častými návštěvníky jsou
lidé z Loun, Litvínova, Ústí nad
Labem, Chomutova, ale samozřejmě také z Prahy.
Cílem nového majitele, potažmo i vaším cílem, je dostat
na hipodrom více lidí a více

rá bude ale trvat až do jara. Je
potřeba odtud vysbírat kamení,
které je nebezpečné pro koně,
ořezat větve a dráhu zapískovat.
Avizovali jste také i výhledové záměry, které se týkají změn
dostihové dráhy a nové divácké tribuny. Jak jsou daleko
a počítá se s nimi stále?
Co se týká nové tribuny,
máme hotovou studii, která
je de facto „postavitelná“. Pokud jde o dostihovou dráhu
a změny jejího směru - dráha
je mírně z kopce, kdy si kůň
při doběhu přetěžuje přední
část těla, i když to není pro ně
zdravotně závadné. Ovšem díky
přetížení a posunutí těžiště pak
kůň nemůže podat maximální
výkon. Na druhou stranu mají
ale všichni účastníci stejné podmínky a jsou trenéři, kterým
tato dráha vyhovuje. Těch je
dnes už většina. Změna směru dostihové dráhy tak pro nás
není stěžejní prioritou, kterou
bychom chtěli řešit v krátkodobém horizontu. Máme však pro

Projekt nové divácké tribuny.

už zvykli a jezdí sem. Atraktivní
a hojně využívaný je i fotbalgolf,
které jsou s tímto naším v republice jen dva. Naším cílem je
organizovat firemní akce. Například jsme zde měli hokejisty
HC Verva, kteří se tu spojili se
svými sponzory.
Areál hipodromu je velký

ve full HD rozlišení. Jsme tudíž
schopni živě streamovat, kamkoliv je potřeba. Pořídili jsme
speciální hydraulické nůžky na
zastřihování našich živých plotů,
které se dosud stříhaly křovinořezy. Nová technika je výraznou
pomocí pro náš technický tým.
Na podzim chystáme také
úpravu tréninkové dráhy, kte-

Loučení

s dostihovou
sezónou
Sobota 11. listtopad
du

od 12.00 hod.

HIPODROM MOST a.s.
K Hipodromu 213, 434 01, Most
www.hipodrom.cz

tento záměr zpracovanou studii a s pomocí města hledáme
nějaké možnosti financování
projektu.
Na hipodromu, a v současné době, kdy stále méně prší
a přetrvávají dlouhotrvající
sucha, je stále větším problémem voda. Jak řešíte zavlažo-

vání tak obrovského zeleného
prostoru?
Voda je tu problém a dost nás
zatěžuje. Musíme často zkrápět,
jeden den kropení nás stojí cca
40 tisíc korun. Teď v listopadu by
se proto měl na hipodromu provádět průzkumný vrt a následně
se vyhodnotí, zda je vydatný.
Pokud ano, budeme odebírat
vodu i odtud, hodně by nám to
pomohlo. Jinak máme pro účel
zavlažování svou nádrž, kam napouštíme užitkovou vodu, kterou odkupujeme. Přímo z vodovodního řadu bychom ani vodu
odebírat nemohli. Zavlažování
a celkově voda nás na hipodromu stojí ročně kolem tři čtvrtě
milionu korun. Další možnou
cestou do budoucna je i svod
děšťové vody. Je to ale velmi nákladné řešení a tak uvidíme, zda
se nevyskytne nějaký vhodný
dotační titul.
Chystáte se už na příští dostihovou sezonu? Na co se mohou lidé těšit?
Pracujeme nejen na dostihové dráze, ale také na termínové
listině pro rok 2018. V sezoně
2016 byly plánované 3 dostihové dny a nakonec se počet navýšil na pět. V sezoně 2017 budeme mít 7 dostihových dní a na
tomto čísle bychom se rádi drželi. Je to pro náš areál optimální.
Když byste si mohl pro hipodrom něco přát, a bylo by
jedno, kolik by to stálo peněz
či úsilí, co by to bylo?
Hipodromu přeji a zároveň
sobě dávám za úkol zajistit přízeň stávajících a příliv nových
sponzorů dostihového sportu.
Nesmíme zapomenout na to, že
dostihy patří mezi značně rizikový sport. Proto si já osobně
přeji, aby se nám vyhýbala nepříjemná zranění koní i jezdců
a všichni se k nám tak rádi vraceli.
Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

zpravodajství

Hledají se noví asistenti prevence kriminality
MOST – Městská policie v Mostě hledá nové asistenty prevence
kriminality. Nové pomocníky bude zaměstnávat po dobu až tří let.
Asistenti by se měli věnovat hlavně problémovým vyloučeným lokalitám a vykonávat pochůzkovou činnost.
Zájemci o práci asistenta
prevence kriminality, a to ženy
i muži se mohou na městské policii hlásit ještě do 16. listopadu.
Městská policie hledá na tuto
pozici celkem deset asistentů. Ti
by měli rozšířit řady stávajících
devíti asistentů, které zaměstnává město již od července letošního roku. V příštím roce by tak
mělo na území města působit
celkem 19 asistentů prevence

kriminality, což je rekord nejen
v Mostě, ale i v ČR. „Jsem velmi
spokojený s dosavadní prací asistentů prevence kriminality. Je za
nimi vidět spousta práce v oblasti
bezpečnosti i veřejného pořádku.
Od občanů na ně máme jen pozitivní ohlasy i pochvaly. Doufám,
že dalších deset asistentů bude
stejně schopných,“ pochvaluje
si činnost asistentů šéf Městské
policie v Mostě Jaroslav Hrvol.

Asistenti slouží ve dvou směnách ve dvoučlenných hlídkách. V ulicích se pohybují
od 7 do 22 hodin a soustředí
se zejména na problémové
lokality a centrum města. Jejich působení městská policie
také operativně přizpůsobuje
podnětům obyvatel nebo zjištěným problémům. „Dohlížejí
na bezpečnost v ulicích a veřejný pořádek a jsou prostředníky
mezi občany a městskou policií, které předávají informace
z terénu i od občanů. Nepůsobí
tzv. represivně jako městská policie nebo policie ČR, ale hlavně

Asistenti dohlížejí na bezpečnost v ulicích a veřejný pořádek a jsou prostředníky mezi občany a městskou policií.

preventivně,“ uvedla Veronika
Loucká z mostecké městské
policie. Asistenti však nemají kompetence, aby například
rozdávali pokuty nebo řídili

I

Uchazeči o pozici asistenta prevence kriminality mohou zaslat
životopis do 16. listopadu na adresu: Městská policie Most, Vladimíra Majakovského 2150/8, 434
01 Most. Mohou také kontaktovat
mentorku Nikolu Kulichovou na tel.
476 448 704 nebo e-mailem: nikola.
kulichova@mp-most.cz. Více informací na www.mesto-most.cz
služební vozidlo apod. „Spíše
by měli upozornit a usměrnit
občany k dodržování pořádku
a všech vyhlášek. Často také
velmi dobře umí domluvou zamezit sporům v sociálně vyloučených lokalitách. Lidé k nim
mají větší důvěru a nebojí se jim
například svěřit…“ uvedl dále
ředitel městské policie.
Asistenti prevence kriminality by měli mít také nové zázemí.
„Vyjednáváme prostory v pasáži
U Lva, kde by měli asistenti mít
své zázemí. Tady budou po ruce,
protože se jedná o centrum města, mají odtud snadný přístup
do všech možných lokalit. Kromě toho by i další asistenti měli
pobývat v prostorách nádraží.
I zde je potřeba asistentů, a to
pro zdejší lokalitu pětistovek…,“
doplnil ještě ředitel Hrvol. Projekt asistentů prevence financuje město Most a to díky dotacím
z ministerstva vnitra.
(sol)

Z města zmizí stará dětská hřiště
MOST – Město prostřednictvím technických služeb likviduje staré
zpevněné plochy mezi domy, které sloužily na míčové hry nebo na
nich bývaly sušáky a klepadla. Herní plácky by tak měly zmizet například z Výsluní i od domů ve dvoustovkách.
Už několik let pokračuje
město v likvidaci starých a poničených školních hřišť. V současnosti bylo na tuto činnost
z rozpočtu uvolněno více finančních prostředků, a proto

ne zachovaná a dojde k jejich
postupným opravám, část jich
zanikla při jiné výstavbě a část
ploch bude zlikvidovaná. „Jedná
se převážně o plochy, které jsou
ve velmi špatném technickém

stavu, nebo nevyhovují normám
a jejich opravy by byly příliš nákladné,“ podotkl dále Luboš
Imr.
Obdobně takto bylo v minulosti zrušeno několik normám
neodpovídajících
dětských
hřišť. Děti tím ale o možnost
hraní si na hřištích prý nepřicházejí. „V Mostě je dostatek kvalitních dětských hřišť a u každé

I

Do konce roku by mělo z Mostu
zmizet také i jedno z centrálních
hřišť, a to z okolí stovek v ulici W.
A. Mozarta. Hlavním důvodem
jeho odstranění je jeho častý vandalismus a ničení zdejších atrakcí.

dojde na likvidaci hned několika
starých a město hyzdících zpevněných ploch. „Na území města
Mostu se nachází 109 asfaltových
ploch. V současné době se budou
likvidovat vybrané plochy v lokalitách bloků 200 a 600,“ potvrdil
Luboš Imr z Technických služeb
města Mostu. Část ploch zůsta-

Staré a rozbité herní plácky by měly z města brzy nadobro zmizet.

ze základních škol bylo navíc vybudováno multifunkční sportovní hřiště,“ připomněla tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Zlikvidované
plochy budou upraveny, zavezeny zeminou a následně osety
trávou. „Jiné využití se prozatím
nechystá. Plochy určené k zachování, jsou postupně opravovány,
dává se na ně nový asfaltový povrch a jsou lajnovány, aby mohly
být využity k míčovým hrám,“
uvedl dále Luboš Imr.
Před likvidací hřišť oslovilo
město už v roce 2008 vlastníky
bytových domů, zda by neměli
zájem o odkoupení herních prvků, a to za symbolickou částku
1 koruny za jeden kus hracího
prvku. „Současně jim také město
nabídlo výpůjčky části pozemků,
na nichž se tyto prvky nacházejí. Odezva však byla minimální,
ze zhruba 230 nabídek projevili
vlastníci domů zájem v řádech
jednotek,“ podotkla tisková
mluvčí.
(sol)

Dotace na kotle a čerpadla odstartovaly,
žádosti se podávají pouze elektronicky
Během prvních 24 hodin od startu dorazilo 1345 žádostí.
MOST - Od úterý 31. října je možné zasílat žádosti o příspěvek na
nový kotel či tepelné čerpadlo. Celkem o 156 milionů korun mohou
obyvatelé žádat pouze elektronicky.
Krajský úřad proto připravil pro žadatele i přímý odkaz
na žádost, aby nemuseli vůbec
vstupovat na homepage krajských webových stránek. Po
rozkliknutí odkazu: https://
kotliky.kr-ustecky.cz/formular
se tak dostane žadatel přímo
k vyplňování formuláře. Právě
pro očekávaný velký počet zaslaných žádostí v prvních hodinách po zahájení bude pro

žadatele i zjednodušen přístup
k formuláři přímo z hlavní
webové stránky Ústeckého kraje.
Celkově by v našem kraji
mělo být vyměněno 1 683 kotlů. Na nový zdroj tepla může
domácnost získat až 127 500
korun.
Elektronické žádosti je možné podávat až do konce ledna
2018. V případě, že budou do

této doby vyčerpány finanční
prostředky, bude příjem žádostí
ukončen dříve. Další novinkou
je, že nebude podpořena výměna za nový kotel výhradně
na uhlí. Jde již o pátou výzvu
vyhlášenou Ústeckým krajem.
V minulých letech šlo na výměnu kotlů více než 200 milionů
korun. Žadatelé nejčastěji volili
kombinovaný kotel, tedy na uhlí
i biomasu. Velký zájem byl také
o tepelné čerpadlo.
V aktuální výzvě není již
vyžadováno provádění mikroenergetických opatření a ani

dokládání Průkazů energetické náročnosti budov (PENB).
A bude možná pouze výměna
stávajících kotlů na tuhá paliva
výhradně 1. a 2 emisní třídy.
V rámci poslední vyhlášené
výzvy letos na jaře bylo za pouhých 52 hodin vyčerpáno celkem 21 milionů korun. V této
výzvě bylo možné žádat o dotace na výměnu zastaralých zdrojů tepla s ručním přikládáním
v rodinných domech za kotle
umožňující spalovat pouze biomasu nebo na instalaci tepelného čerpadla.
(nov)
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Moje děti, tvoje děti

SOUDNIČKA

S matkou žil Robert sám
od svých pěti let, kdy zemřel jeho otec. První rok
po otcově smrti žili oba jen
pro sebe. Matka úzkostlivě
dbala na to, aby Robert nikde nezůstával sám. Snažila
se, aby dítě přestalo smutnit.
Přestěhovala ho
k sobě do ložnice, upnula se
na něj a všechen
svůj čas trávila
s ním. Dávala
synovi jasně najevo, že je pro
ni středobodem
života.
Robert
si zvykl na to,
že je pro matku
nejdůležitější
a že matka udělá
všechno, jen aby
byl její chlapeček šťastný.
Když se začala matka scházet s jiným mužem, nesl to
Robert velmi těžce. Snažil
se matku všemožně přimět,
aby si všímala zase jen jeho.
Nepovedlo se. Po několika
měsících se ten cizí chlap
nastěhoval k nim do domu.
A nebyl sám. Jmenoval se
Michal a byl to také vdovec. Vychovával syna Mirka,
který byl o dva roky mladší než Robert. Pro Roberta
se náhle změnil celý svět.
V jeho domově přibyli dva
vetřelci. Dva kluci, se kterými se měl dělit o matčinu
pozornost a lásku. To se Robertovi nelíbilo ani trochu.
Začal být protivný, zlobil.
Nechtěl ani slyšet, že by se
měl Mirek stát jeho nevlastním bratrem. Matka, která
vždy dbala pečlivě o to, aby
splnila každé synkovo přání, najednou jako by neviděla a neslyšela. Říkala, že si
zvykne a že ve velké rodině
bude šťastný. Nakonec si
Michala vzala. Pro Roberta
to byl po otcově smrti druhý
nejhorší den v životě. Cizí
chlap a cizí kluk už mají být
navždy součástí jeho rodiny. Dokud s matkou jen tak
žili, věřil, že se jich nabaží,
a nakonec je vyhodí. A oni
dva budou opět žít jen pro
sebe. Takhle ale bylo jasné,
že to máma myslí vážně.
Další strašná zpráva pro
Roberta byla, když se dozvěděl, že matka čeká další
dítě. Nedokázal to pochopit,
nemohl se s tím vyrovnat.
Jeho milovaná maminka
bude mít najednou jiné dítě.
Bude ho mít určitě raději
než jeho. Tak krásně o něm
mluví už teď. S Michalem se
neustále pusinkují, drží se
za ruce a zamilovaně se na
sebe dívají. Na tátu si už ani
nevzpomněla. A teď bude
mít nové dítě s tím druhým
chlapem. Pomyslel si, že se
ho třeba nakonec i budou
chtít zbavit. Nebudou chtít,
aby jim připomínal matčino
první manželství a vyženou
ho z domova. V noci nemohl Robert spát, stále přemýšlel, co bude dělat. Jak přimět
matku, aby ho zase milovala
a starala se o něj. V té době
začal chodit do první třídy.
Ve škole se mu nelíbilo, svůj
vztek na Michala a Mirka si
vybíjel na spolužácích. Děti
ho neměly rády. Učitelka si
opakovaně zvala matku do
školy. Ta se vždy snažila Robertovi domluvit, nejprve
po dobrém, pak i po zlém.
S Robertem to ale ani nehnulo. Chtěl jenom jedno
jediné. Chtěl, aby byli s mat-

kou opět sami. Aby měla
ráda jenom jeho. Vše se ještě zhoršilo, když se narodila
malá sestřička. Jmenovala se
Michala. Robert nechtěl dítě
ani vidět. Všichni, celá rodina, se zajímali jen o to dítě.
Když si myslel, že
ho nikdo nevidí,
šel si holčičku
prohlédnout.
Šeredná, uřvaná
a celá svraštělá.
Nechápal, co na
té holce všichni
vidí. Máma ji téměř nepouštěla
z ruky. Měla oči
jen pro ni. Najednou se cítil strašně sám. Stýskalo
se mu po tátovi
a po mámě z dob, kdy ještě
neměla nového muže. Nenáviděl svého nevlastního
bratra i sestru. Kdyby ty děti
nebyly na světě, měl by klid
a matka by milovala zase
jen jeho. Pak ho napadlo
řešení. Zbaví se nevlastních
sourozenců jednou provždy.
Musel mít ale plán. Nejprve
byla na řadě malá Míša. To
bylo snadné. Jen počkal, až
bude holčička v klidu spát
v postýlce a matka nebude
ve střehu. Když odešla od
spícího dítěte do kuchyně,
proplížil se do dětského
pokoje a přitiskl polštář
holčičce na obličej. Dítě jen
chvilku kopalo nožičkami
a přestalo se hýbat. Uklidil
polštář zpět na postel a vrátil se k sobě do pokoje. Hrál
si v klidu se stavebnicí, když
matka našla udušené dítě.
Slyšel její křik, volání o pomoc. Pak někam telefonovala. Byt byl najednou plný
lidí. Domů přijel i Michal.
Mrtvé dítě odvezli a matku
uložili do postele, když jí
před tím lékař píchl injekci.
Usnula. Když přišel Michal
do pokoje a řekl mu, že je
jeho sestra mrtvá, jen si dál
hrál se stavebnicí. Jakoby
ho ani nevnímal. Mirek ve
svém pokoji smrt sestřičky
oplakal. Netušil, že teď je na
řadě on. Robert večer, když
už jeho nevlastní bratr dávno spal, vylezl z postele a za
pootevřenými dveřmi poslouchal dospělé. Matka stále plakala. Michal ji konejšil.
Mluvil o syndromu náhlého
úmrtí kojence. Mluvil také
o tom, že budou lékaři zjišťovat, proč malá Míša umřela. Bylo mu to jedno. Jen ať
si zjišťují. Druhý den zůstala
matka v posteli. Michal vedl
Roberta do školy. Šel s nimi
i Mirek. Ten měl být ten den
ve školce. Michal šel zamyšlený, nevěnoval dětem pozornost. Oba kluci šli o krok
za ním. Mirek blíže k silnici.
Robert si všiml, že se blíží
autobus. Těsně před tím, než
je míjel a v okamžiku, kdy se
drobné děti ztratily řidiči ze
zorného úhlu, strčil Robert
do menšího Michala. Ten
spadl z chodníku přímo pod
kola autobusu. Robert jen
stál a díval se. Michal křičel,
snažil se svého syna oživit.
Řidič stále dokola opakoval,
že za to nemůže. S kvílením
dorazila sanita. Robert se
stále jen díval. Pak se rozešel. U toho už nechtěl být.
Šel do školy. Cestou přemýšlel, jakým způsobem se
může dítě zbavit dospělého
muže. Pro sebe se usmíval.
(pur)
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Nové Záluží se bude už příští rok opravovat
LITVÍNOV – Už v příštím roce by měla začít oprava poškozených cest
v areálu Nové Záluží. Město Litvínov doufá v dotaci z ekomiliard,
které vláda přidala na likvidaci škod po těžbě hnědého uhlí. Pokud
se žádostí neuspěje, plánuje opravy uhradit z městské kasy. Může jít
až o dvacet miliónů korun.

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

( 773 030 030

Areál za 208 miliónů korun
byl v provozu čtyři roky, když
muselo město některé cesty
z bezpečnostních důvodů uzavřít. Asfaltový povrch komunikací začal praskat a náspy klesat.
S reklamací město neuspělo,
a tak se starostka Kamila Bláhová vypravila přímo na ministerstvo financí, které z většiny
investici hradilo formou dotace. Pomoci se ale nedomohla.
„Město nebylo investorem akce.
Během provozu se ukázalo, že na
řadě míst je povrch cest poškozen
a ty musely být už před rokem
vyřazeny z provozu. V tomto
stavu už ale nemůže město areál
dál nechat. Lidé jsou zvyklí areál
využívat a nezajímá je, kdo byl
investorem a kdo by měl poškozený povrch opravit. Chtějí, aby
byly cesty v pořádku,“ říká místostarosta města Milan Šťovíček.
„Dobrat se toho, kdo za neuspokojivý stav areálu může, je velmi
složité. Rozhodli jsme se proto
areál opravit. Chceme získat další dotace z ekomiliard určených
na likvidaci škod po těžbě hnědého uhlí. Ministerstvo jednalo
s dodavatelem prací. Tomu se
podařilo úředníky přesvědčit, že
vina není na jeho straně a ministerstvo tak uvolnilo poslední

peníze, které za tuto akci ještě zadržovalo. Tím jsme přišli
o šanci, že by ze zadržené částky
byla uhrazena oprava v rámci reklamace,“ uvedla místostarostka
města Erika Sedláčková. Město
také upouští od původní myšlenky s dodavatelem se o opravu
porušených cest v Novém Záluží soudit. Nyní ale mění názor
a nechce nechat Litvínovské
roky čekat, jak dopadne soud.
„Areál je využíván v létě i v zimě.
Lidé si ho oblíbili. Chceme jim
areál zachovat i za cenu, že budeme opravu hradit z rozpočtu.

Akce je už zařazena do akčního
plánu,“ doplnila místostarostka.
V současné době už má město
hotový průzkum aktuálního stavu komunikací v Novém Záluží.

Opravy vyjdou na
19 miliónů korun
Průzkum a projektovou dokumentaci opravy cyklostezek zhotovila GEOSYNTETIKA. V květnu 2017 bylo zjištěno celkem 54
trhlin různé délky a hloubky.
Tento stav se neustále mění k horšímu. V říjnu musela být uzavřena další část cyklostezky, jelikož
trhliny v asfaltu v daném úseku
se natolik zvětšily, že se místo
stalo nebezpečným. Zpracovatelé posudku doporučují opravy
v rozsahu +5 m ke každé zjiště-

né trhlině. Opravy poškozené
cyklostezky jsou odhadnuty na
hrázi na 9 mil. Kč a na rovině na
10 mil. Kč. Předpokládaná výše
nákladů na sanaci násypového
tělesa hráze není známa. Sanace
tělesa násypu hráze vodního díla
Nová voda je nutná. Při výstavbě
areálu nebyla řešena a dnes je již
na hraně své životnosti.
V případě dalších prodlev
s opravami se bude stav cyklostezek stále zhoršovat a hrozí, že
bude nutné celý areál nebo jeho
větší část z bezpečnostních důvodů uzavřít. „Je to obtížná situace, ale řešitelné to je. Snížíme hráze a zhutní se a zpevní podloží,“
uvedl místostarosta Milan Šťovíček. Areál byl otevřen v červnu
2012. Tehdy bylo v areálu v provozu 8 kilometrů stezek. (pur)

Do oprav Nového Záluží se pustí město samo.

Sociální bydlení v Litvínově podle pravidel
LITVÍNOV – Litvínov má svá pravidla pro zřizování sociálního bydlení. Sociální byty mají být rovnoměrně rozprostřeny po celém městě
a bez souhlasu města by neměl žadatel o dotaci na vybudování sociálních bytů uspět.
Pravidla pro udělování souhlasu města s realizací projektu v oblasti sociálního bydlení
pro žadatele o dotaci, která
radě města předložil odbor sociálních věcí a školství ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, jsou platná
od 26. 10. 2017. „Na město se
obrací společnosti, které chtějí
žádat o dotace na výstavbu sociálních bytů. Součástí žádosti je
také souhlas města s projektem.
Město si muselo stanovit, jaká je
potřeba sociálních bytů v Litvínově a kde by měly být. Souhlas
města je podmíněn tím, že se
příjemce dotace zaváže spolupracovat s městem. Chceme vědět,
ve kterých čtvrtích a na jakých
místech plánují byty budovat,
koho do nich chtějí umístit a kolik takových bytů bude. Chceme
ovlivňovat, kdo bude v sociálních
bytech v Litvínově bydlet. Naší
podmínkou je, aby to byli lidé
z Litvínova a nestěhovali se nám
sem další lidé v sociální nouzi.

Výjimkou mohou být například
děti z dětských domovů. Nechceme také koncentrovat sociální
bydlení v jedné čtvrti, ale rovnoměrně ho rozdělit po městě,“
vysvětlila místostarostka Erika
Sedláčková.

V současné době má Litvínov
24 běžných nájemních bytů,
které nejsou pro účely sociálního bydlení využívány. Celkem je
v Litvínově 18 074 bytů, z toho
16 311obydlených. Úřad práce
v Litvínově eviduje 680 vyplacených doplatků na bydlení.
Dále je v Litvínově 43 lidí bez
přístřeší. Celkem se v Litvínově v bytové nouzi nachází 723
domácností. Litvínov počítá do

Do sociálního bydlení se počítá i ubytovna v centru města.

budoucna maximálně s padesáti
sociálními byty. Patří mezi ně
10 bytových jednotek od CPI,
10 bytových jednotek, které
hodlá vybudovat z dotace město
v prostorách penzionu ve Vodní
a v místě bývalé restaurace Automat, 6 bytových jednotek na
UNO. Počítat podle místostarostky může město také s dalšími cca 8 bytovými jednotkami,
které na náměstí Míru vybuduje
z dotace Cesta naděje. Do sociálního bydlení, které mohou využívat obyvatelé Litvínova, jsou
také zahrnuty ubytovna UNO,
byty přidělené v rámci systému
prostupného bydlení, ubytovna Šumná, Hotelový dům v ul.
Mostecká 2050, bydlení v penzionech pro seniory, dále azylové bydlení v Oseku a v Mostě,
ubytovna U Jezera a Seniorpark
Meziboří.
Sociální byty podle těchto
pravidel nejsou určeny pro sociálně nepřizpůsobivé občany,
ale především pro lidi, kteří takovou formu bydlení aktuálně
potřebují. Jsou to například senioři, matky samoživitelky nebo
mladí lidé, kteří přišli z dětských domovů.
(pur)

Lékařská pohotovost stejně jako vloni
LITVÍNOV – Lékařská pohotovost v Litvínově bude v příštím roce
provozována ve stejném režimu jako letos. Lékařskou pohotovost
bude hradit ze svého rozpočtu Ústecký kraj. Město Litvínov se na
provozování pohotovosti finančně podílet nebude.
Litvínov opakovaně spolu
s Teplicemi nepřispívají na provoz lékařské pohotovosti ani korunu. V kraji je již řadu let uplatňován model zabezpečení LPS,
ve kterém kraj poskytne městu
dotaci na zajištění pohotovostí
a město následně uzavírá smlouvu s příslušným poskytovatelem
zdravotních služeb o provozu
ordinací LPS. Realizace tohoto
modelu je v souladu i se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva finan-

Provoz LPS pro dospělé
se zabezpečením péče pro
děti a dorost v Litvínově,
U Bílého sloupu 2088: Pracovní dny od 18:00 do 21:00
hod., So, Ne, Sv. od 11:00 do
18:00 hod.
Provoz LPS pro dospělé
v Mostě: Pracovní dny od
18:00 do 21:00 hod., So, Ne,
Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

cí ČR. Teplice a Litvínov jsou
výjimkou. Další výjimkou bylo
město Most, které se finančně
spolupodílí na zajištění příslušných pohotovostních ordina-

cí, ale prostřednictvím kraje.
V tomto případě město poskytlo
dotaci kraji ve výši 300 000 korun. Podobně hodlá postupovat
také město Litoměřice. Krajská
dotace městům se stanovuje podle toho, jaký je rozsah ordinační doby jednotlivých pohotovostí. V Litvínově v průběhu roku
2017 nebyly městem zaznamenány výhrady k provozování či
rozsahu ordinačních hodin LPS.
Litvínov tedy nemá potřebu rozšířit hodiny lékařské pohotovosti a nebude se ani v příštím roce
nijak finančně na jejím zajištění
podílet. Ústecký kraj za výkon
LPS v Litvínově pro rok 2018 zaplatí 932 500 Kč.
(pur)

Litvínov
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Co neprojde smysly…
LITVÍNOV - Základní škole s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské škole Litvínov schválili radní
dar v podobě čtyř tabletů LENOVO v celkové hodnotě 6 tisíc
korun.
Poskytovatelem je pražské
vzdělávací centrum TEREZA.
Tablety poslouží ke splnění
podmínek projektu „Tajný život
města“. Projekt mapuje přírodu
ve městě a okolí pomocí mobilní aplikace PLantNet a zapojuje
žáky do badatelsky orientovaného vyučování. Škole byly na začátku projektu zapůjčeny čtyři
tablety, které po splnění všech
podmínek projektu přejdou do
jejího vlastnictví. „Děti budou
fotit rostliny a živočichy ve městě.
Budou se učit o biodiverzitě města přímo v terénu. Projekt je má

Dar Schole Humanitas

V listopadu se začne pracovat na nové projektové dokumentaci na litvínovský terminál.

Veteráni zůstanou i na novém nádraží
LITVÍNOV – Litvínov už chystá projektovou dokumentaci na nový
dopravní terminál. Stavět by se mohlo začít v příštím roce.
Dopravní terminál postaví
Litvínov z dotace a za finančního
přispění Ústeckého kraje. Ústecký kraj vybral Litvínov a Klášterec nad Ohří jako prví dvě města, kde by měl být nový dopravní
terminál postaven. V celém kraji
je vytipováno osm měst, kde je
autobusové nádraží zcela nevyhovující a postupně by tu měly
vznikat terminály nové. „V současné době již nesplňují požadavky kladené na moderní dopravní
uzel, zejména svým stářím, nevy-

hovujícím technickým a dopravním řešením, neefektivní uspořádání autobusových zastávek
a odstavných ploch, problémy
s příliš dlouhou docházkovou
plochou mezi vlakovým a autobusovým nástupištěm, nedostatečnými parkovacími plochami
jak pro osobní automobily, tak
například pro taxi službu,“ uvedl
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Martin Klika. Na výstavbu
dopravního terminálu je možné čerpat finanční prostředky

z fondů Evropské unie. V rámci
příprav na realizaci dopravního terminálu v Litvínově byla
již v červnu 2015 zpracována
územně – technická studie. Původně měl být žadatelem o dotaci Ústecký kraj, to ale není
možné. Žadatelem o dotaci na
realizaci dopravního terminálu
v Litvínově tak bude samotné
město Litvínov a nikoli Ústecký
kraj. V současné době je už jasný dodavatel projektové dokumentace. Nejvýhodnější nabídkovou cenu 5,7 mil. Kč vč. DPH
předložil
METROPROJEKT
Praha. Předmětem zadávacího

řízení veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace
obsahující kompletní revitalizaci prostor přestupního uzlu
na nádraží v Litvínově v souladu se zpracovanou Územně-technickou studií. Konečná
podoba dopravního terminálu
bude záviset také na tom, zda
město získá všechny potřebné
pozemky. „Veterán klub na nádraží zůstane dál. Jsme s jejich
činností velmi spokojeni. Rádi
bychom ale koupili Jávu a na jejím místě vytvořili parkoviště,“
doplnil místostarosta města Milan Šťovíček.
(pur)

Město opět usiluje o kompostéry pro občany
LITVÍNOV – Litvínov se opět snaží o získání dotace na kompostéry
pro občany. Už jednou se snažilo s projektem uspět, dotaci ale město nedostalo. Nyní má Litvínov novou šanci, a to z dotačního programu Ústeckého kraje.
Už v minulých letech podával Litvínov žádost o dotaci
u ministerstva životního prostředí. Podání žádosti tehdy
předcházel průzkum zájmu

mezi lidmi. „Zájem byl tehdy
obrovský. Kompostér chtěli nejen majitelé rodinných domů,
ale do ulice ho chtěli postavit také nájemníci obytných

domů, kteří se starají o zázemí. Kompostéry chtěly i školy,“ připomněl místostarosta
města Milan Šťovíček. Nově
bude město žádat o dotaci na
projekt „Kompostéry pro občany města Litvínov“ z Programu pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém
kraji na období 2017-2025.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 1,4 mil. Kč.
Spoluúčast města je minimálně 30 %. „V první etapě plánujeme koupit kompostéry pro
500 lidí, ve druhé pak dalších
tisíc,“ doplnil Milan Šťovíček.
Pokud město dotaci nezíská,
zvažuje nákup kompostérů
z vlastních zdrojů.
(pur)

Akční Litvínov chce investovat 140 miliónů
LITVÍNOV – Litvínov připravuje akční plán na příští rok. Součástí
plánu jsou také investiční akce za více než sto čtyřicet miliónů korun. Prioritu dává město projektovým dokumentacím na významné
stavby a na rekonstrukci školských zařízení.
Akční plán rozvoje města budou schvalovat zastupitelé na
svém listopadovém jednání. Na
akčním plánu se nejvíce podílela
pracovní skupina, která veškeré
záměry vytřídila a určila tak ko-

nečnou podobu Akčního plánu
pro rok 2018. Ten je podkladem
pro tvorbu návrhu rozpočtu na
rok 2018. „Projektů, které akční plán podporuje, je opravdu
hodně. Významnou část tvoří

Prioritou akčního plánu pro příští rok jsou bezbariérové školky.

projektové dokumentace na plánové velké stavby, jako je most na
Podkrušnohorské ulici a plavecký
bazén. Prioritu dáváme také rekonstrukcím mateřských škol.
Chceme, aby v každé lokalitě byla
jedna mateřská škola bezbariérová. Proto každý rok zařadíme
do rozpočtu jednu projektovou
dokumentaci a jednu realizaci.
Připravenou máme projektovou

přivést k badatelskému způsobu
přijímání nových informací,“
popsala projekt místostarostka Erika Sedláčková. „Není to
nic nového. Vychází to už z Komenského, který říkal, že není
v mysli, co neprošlo smysly. Aby
děti získaly vztak k biologii, chemii a technice, musí se začít už
v nižších třídách základní školy
a hlavně je musí výuka bavit,“
doplnil místostarosta Milan
Šťovíček. Rada schválila také
přijetí finančního daru 230 tis.
Kč, které škole věnuje Vršanská
uhelná, a. s. Dar je výhradně
určen k zajištění financování
a k podpoře cílů školy v oblasti
vzdělávací, konkrétně na zakoupení žákovských sad Pasco pro
využití v přírodovědných předmětech.
(pur)

dokumentaci na bezbariérovost
mateřské školy v Ladově ulici. Ta
tedy bude v příštím roce první na
řadě s realizací. Následovat budou mateřská škola v Čapkově
ulici a jedna v Janově,“ prozradila plány místostarostka Erika
Sedláčková. V příštím roce také
plánuje Litvínov dál investovat
do rekonstrukce komunikací.
„V plánu je ulice Vančurova a na
ni navazující ulice. Dělat by se
měly chodníky, osvětlení, komunikace i okolní prostor,“ doplnil
místostarosta Milan Šťovíček.
Akční plán prošel podrobným projednáváním v pracovní skupině, která byla složena
ze zástupců politických stran
a zástupců dotčených odborů
městského úřadu. Odbor investic a regionálního rozvoje,
v souladu se schváleným harmonogramem, nejprve shromáždil podněty od veřejnosti,
příspěvkových a jiných organizací a připravil obsáhlý přehled požadavků. Po projednání došla pracovní skupina ke
konečnému rozhodnutí, a to
podpořit projekty v celkové
výši 176 079 000 Kč, z čehož
35 613 000 Kč tvoří investice
přecházející z minulých let do
roku 2018. Nové investice v roce
2018 tedy činí 140 466 000 Kč.
(pur)

LITVÍNOV - Rada města Litvínova schválila litvínovské Střední odborné škole pro ochranu
a obnovu životního prostředí
Schole Humanitas účelový finanční dar ve výši 60 tisíc korun

od společnosti UNIPETROL
RPA, s. r. o., Litvínov. Dar je určen na propagaci školy a informování veřejnosti o uplatnění
jejich absolventů.
(pur)

Změny na zimním stadionu
LITVÍNOV - HC VERVA Litvínov
plánuje úpravy interiéru v objektu Zimního stationu Ivana
Hlinky v Litvínově. Jedná se
o nebytové prostory využívané generálním manažerem HC
VERVA.
Úpravy budou probíhat bez
finanční spoluúčasti majitele objektu, města Litvínova,
a s možností odepisovat technické zhodnocení předmětných
úprav. S tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy před úplným odepsáním zhodnoceného majetku nevzniká nájemci

nárok na úhradu vynaložených
nákladů. „V rámci úprav kanceláří určených pro generálního
manažera bude vystavěna nová
příčka, dále budou kompletně
obnoveny stěny a povrchy, vyměněno osvětlení včetně kabeláže, vyměněna podlahová krytina a vnitřní vybavení. V rámci
úprav interiéru hlediště bude
instalována nová V. I. P. tribuna, budou osazeny nové sedačky a umístěn bar pro obsluhu
V. I. P. hostů,“ vysvětlil záměr
místostarosta Milan Šťovíček.
(pur)
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zpravodajství

Zima může přijít, Meziboří je připraveno
MEZIBOŘÍ – Zima o sobě dala tento týden poprvé vědět. Na některých místech už byly dokonce v ranních hodinách namrzlé komunikace. Město Meziboří je ale na zimní období dobře připraveno.
Ve skladech mezibořských
technických služeb bude na
zimu 60 tun volně ložené posypové soli a 55 tun ostatních
inertních materiálů, jako je
štěrk a písek. „Ze zkušenosti
z předchozích let víme, že takové množství na zimu postačí.
Pokud by ale bylo nutné, jsme
připraveni včas posypový materiál do skladu doplnit,“ uvedl
vedoucí technických služeb Pavel Esop. Další sůl objednávají
technické služby napytlovanou.
„Je určena ke vchodům byto-

vých domů. Máme připraveno
240 desetikilogramových pytlů,“
doplnil Pavel Esop. V letošním
roce nemusely technické služby
obnovbovat techniku a vozový
park. „Máme veškeré vybavení,
které potřebujeme. Technika,
která bude zabezpečovat zimní
údržbu, je v naprostém pořádku
a po řádných technických kontrolách,“ ubezpečil Pavel Esop.
Meziboří tak může v boji proti
mrazu a sněhu nasadit traktor
s čelním pluhem, velký posypový vůz s čelním pluhem, dva

malé posypové vozy s čelním
pluhem, kolový nakladač na
úklid a nakládku sněhu, smykový nakladač na nakládku sněhu, vůz na odvoz sněhu z města
a dvě ruční sněhové frézy. „Jsme
připraveni jako každý rok v případě velké sněhové nadílky sníh
odvézt z centra města a uvolnit
tak parkoviště. Veškerou techniku na to máme,“ potvrdil Pavel
Esop. Zaměstnanci technických
služeb jsou už od 1. listopadu
v pohotovosti připraveni v případě potřeby nastoupit a město
zbavit námrazy a sněhu. „Jedná
se o 8 řidičů pro strojní údržbu
města a 23 dělníků pro ruční
zimní údržbu. Tito zaměstnan-

ci jsou rozděleni do dvou směn,
jen velký posypový vůz bude
pracovat ve třech směnách,“ uvedl dále vedoucí mezibořských
technických služeb. Ručně se
v Meziboří bude odklízet sníh
ve všední den od pěti hodin
ráno, v sobotu a neděli od šesti
hodin. Schodiště budou uklizena v šířce jednoho metru od zábradlí. První v pořadí důležitosti a také první na řadě s úklidem
jsou v Meziboří ulice Okružní,
Májová, Hornická, Potoční,
U Stadionu, J. A. Komenského
a Zahradní. „Začátkem listopadu také začínáme s instalací vánoční výzdoby,“ doplnil na závěr
Pavel Esop.
(pur)

Hejtman ocenil výjimečné zásluhy
ÚSTECKÝ KRAJ - Cena hejtmana Ústeckého kraje oceňuje výjimečné
občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje. V pořadí již pošesté předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček za účasti partnerů
kraje ocenění významným osobnostem našeho regionu.
„Všichni, kteří si dnes na pódium přišli pro ocenění, si jej za
svoji profesi opravdu zaslouží.
Jsem moc rád, že svůj um dávají
ve prospěch našeho kraje a je to
ukázkou toho, že svůj kraj mají

rádi a jsou ochotni pro něj pracovat a léta vykonávají perfektní
práci ve svých odvětvích,“ řekl
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Cenu hejtmana za rok 2016

v oblasti sociální a zdravotní
včetně záchrany lidského života získal ředitel Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého
kraje MUDr. Ilja Deyl, za vědu
a výzkum prof. Ing. Pavel Janoš,
CSc, v oblasti kultury uspěla
vedoucí divadelního souboru
v Krupce Jana Urbanová a za
sport obdržel cenu zakladatel
a organizátor mezinárodního

Hejtman předává cenu profesoru Pavlu Janošovi za vědu a výzkum.

Pacientky se mohou na mamograf
a vyšetření objednávat už elektronicky
ÚSTECKÝ KRAJ – Pětatřicet tisíc pacientek z celého Ústeckého kraje,
které pravidelně navštěvují mamodiagnostické centrum v chomutovské nemocnici, mají teď ulehčenou práci. Nově se totiž mohou do
centra objednávat a komunikovat elektronicky.
Nové a jedno z nejmodernějších mamodiagnostických center v Ústeckém kraji vzniklo po
rekonstrukci a rozšíření prostor
na Radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Chomutov. Určeno je zejména pacientkám z jihozápadní části Ústeckého kraje
a přilehlých oblastí. „V současné
době v chomutovském centru
evidují okolo pětatřiceti tisíc
pacientek, které chodí opakovaně na vyšetření. V loňském roce
jich tu provedli zhruba čtrnáct
tisíc. Rozšířením chomutovského mamodiagnostického centra
je očekáván v průběhu jednoho
roku nárůst až na dvacet tisíc
vyšetření ročně,“ uvedl tiskový
mluvčí Krajské zdravotní Ivo
Chrástecký. Přechod z papírové respektive telefonické formy
na elektronickou výměnu dat
přinese řadu výhod.
Například přesnost přenášených dat, zpřehlednění a zrychlení evidence, možnost rychlého
dohledání dokladů v případě
potřeby, sdílení informací s klienty apod. Ve všech těchto
případech to pro zdravotníky
a hlavně klienty - pacienty zna-
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mená časovou úsporu, snížení
nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.
„Čas takto ‚ušetřený‘ může
věnovat zdravotník komunikaci
s pacientem ‚tváří v tvář‘ a své
odborné činnosti, na kterou má
kvalifikaci. Pacient využívající tohoto způsobu komunikace a objednávání ví na čem je,
může si vybrat termín, má čas si
vše řádně rozmyslet. V telefonické komunikaci se prodlužuje čas
dohadování, kdy a jaký termín je

volný, a čas trávený u telefonu je
často zbytečně dlouhý,“ vyjmenoval hlavní výhody tiskový
mluvčí.
Moderní způsob objednávání
k vyšetření je završením důležité investiční akce, jímž bylo
vybudování nových prostor
pro mamodiagnostické centrum v chomutovské nemocnici
letos v červnu. „Poděkování za
investiční podporu si opakovaně
zaslouží jediný akcionář Krajské zdravotní, kterým je Ústecký
kraj, jež dlouhodobě naši společnost podporuje při řadě investičních aktivit,“ poděkoval generální ředitel Krajské zdravotní
Petr Fiala.
(sol)

Senioři se opět setkali
s vedením města
MEZIBOŘÍ - Sál restaurace Radnice v Meziboří se zaplnil seniory. Na pravidelné setkání je
pozvalo vedení města Meziboří.
„Setkáváme se takto každým
rokem. Zajímá nás, jak si žije
nejstarší generace města a jaké
řeší problémy. Diskuze se seniory je pro vedení města důležitá,“
prohlásil radní Ján Vojtek. „Jsem
rád, že mají senioři zájem o podobné akce. Že nezůstávají sami
doma, ale přijdou do společnosti
a pobaví se. Kontakt s nimi oceňujeme i my,“ uvedl na setkání
místostarosta města Oldřich
Malý. Se seniory přišla besedovat také radní Libuše Karbanová

P

ženského cyklistického závodu
Tour de Feminin Jiří Vích.
Všechny nominace od veřejnosti procházejí posouzením
komisí Rady Ústeckého kraje
a radní následně doporučí konkrétní jména Zastupitelstvu Ústeckého kraje, které rozhoduje
o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje.
Generálním
partnerem
akce byla společnost NET4GAS. Mezi předávajícími byl
také jednatel NET4GAS Radek
Benčík.
Slavnostní večer byl spojen
s oslavou státního svátku vzniku
samostatného Československa.
Po předávání si tak hosté mohli vychutnat koncert známých
sólistů za doprovodu Orchestru Severočeského divadla pod
vedením dirigenta Miloše Formáčka.
(nov)

a tajemnice města Kateřina Lipertová. „Vidím mezi vámi hodně členů mezibořského klubu seniorů. Jsem ráda, že jsou aktivní.
Zároveň tu ale vidím také hodně
seniorů, které nepoznávám. Zvu
vás všechny proto, abyste přišli
mezi nás. Nebuďte sami, přijďte
alespoň na chvíli, jen nahlédnout,“ pozvala seniory do klubu
seniorů předsedkyně klubu Jana
Bothová. Seniory přivítala také
předsedkyně komise pro občanské záležitosti a výročí Růžena
Spilková. Na setkání pozvalo
město 520 seniorů. Kromě debaty s vedením města si senioři
užili také country hudbu. (pur)

orušené paragrafy

Nafta zmizela z nádrže
MOST – Neznámý nenechavec se v nočních hodinách činil
v ulici U stadionu na parkovišti.
Tam stál zaparkovaný nákladní automobil, ze kterého lapka
odčerpal 80 litrů bionafty. Řidič
vozu ráno zjistil, že má nádrž
prázdnou a věc oznámil mostecké policii. Poškozené pražské
firmě tímto vznikla škoda ve
výši 4 000 korun. Případ krádeže nyní šetří mostecká policie.

Černí odběratelé
MOST – Policie v Mostě obvinila z krádeže 26letou ženu
z Mostu. Ta měla neoprávněně
a zcela vědomě odebírat elektrickou energii. „Žena byla nedovoleným způsobem připojena
k rozvaděči, díky kterému elektrická energie protékala bez mě-

ření spotřeby do bytové jednotky
v období několika let. Poškozené
energetické společnosti tímto jednáním měla způsobit škodu ve
výši 28 tisíc korun. Takto jednala
i přesto, že byla za obdobné jednání odsouzena už v minulosti,“
informovala policejní mluvčí
Ludmila Světláková.
Obviněn ze stejného trestného činu byl i 49letý muž z Mostu. Ten v panelovém domě
v bytě po dobu dvaceti měsíců
měl díky zásahu v elektroměrovém rozvaděči zajištěn neoprávněně přívod elektrické energie
do svého bytu. Obviněný neměl
s dodavatelem elektřiny uzavřenou řádnou smlouvu, a přesto
proud odebíral. Za stejné jednání byl již odsouzen v minulosti.
Obviněnému muži hrozí za toto
jednání trest odnětí svobody na
tři roky.
(sol)

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

Rozšířením chomutovského mamodiagnostického centra se očekává
nárůst až na dvacet tisíc vyšetření ročně.
(Ilustrační foto)

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

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.

■ Prodám efilační nůžky vhodné
pro kadeřnictví. Cena dohodou.
SMS nebo volat: 774 614 980
■ Jezdím autem do Prahy a
mohu někoho svézt. 1-2 místa volné. SMS nebo volat: 774 614 980
■ Pro sběratele starožitností:
žehličky, obrazy, sklo, plastika
Anežky České od J. V. Myslbeka.
Volat kolem 19. hodiny. Telefon:
604 103 485
■ Prodám kvalitní knihy různého žánru jako celek 140 ks, desky
kolem roku 1960 včetně kufříkového gramofonu. Telefon: 604 103
485 po 19. hodině
■ Mám zhotovené pletené komplety na panenku Barbie a také na
miminkovskou panenku Anabel.
Vhodný dárek, možnost výběru.
Litvínov. Telefon: 736 469 724
■ Zhotovuji a nabízím pletené,
líbivé teplé ponožky s kočičími
motivy, zisk z prodeje je příspěvkem pro kočičí útulek Jasmína. Litvínov. Telefon: 736 469 724
■ Prodám dámský kabát velikost 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.
SEZNÁMENÍ

■ 58/180

nekuřák a abstinent
s bytem. Hledá ženu do 60ti let z
Mostu a okolí. Samota je nudná.
Poznáme se do Vánoc? Telefon:
775 937 582. Můžeš i SMS
■ 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.

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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Litvínov vybojoval tři body na Hané
a opustil poslední příčku tabulky
OLOMOUC - Litvínov v utkání 18. kola Tipsport extraligy oplatil
Olomouci porážku zpod Krušných hor v první čtvrtině základní části a vyhrál na Hané 3:1. Po vítězství také opustil poslední příčku tabulky. Zápas rozhodl už za prvních 11 minut, pak si ale ještě vývoj
utkání vyžádal hodně úsilí, aby byl dotažen do vítězného konce.

Lvi doma jasně
přehráli Klášterec
MOST – V dalším utkání krajské
ligy v ledním hokeji dospělých
se tým Mostečtí Lvi opět představil na domácím ledě, kde přivítal celek Klášterce nad Ohří.
I když domácí nezačali nejlépe a hned v úvodu inkasovali,
v dalším průběhu vývoj zápasu
otočili ve svůj prospěch a nakonec s přehledem zvítězili. Čtyřmi
góly se blýskl Jakub Čmolík, který si ještě připsal dvě asistence.
Mostečtí Lvi – Klášterec nad
Ohří 9:3 (2:1, 4:2, 3:0). Branky
a nahrávky: 15. J. Čmolík (Přeučil), 16. Přeučil (V. Nedrda,
J. Čmolík), 22. Rameš, 28. J.
Čmolík, 39. J. Čmolík (Přeučil,
V. Nedrda), 40. J. Čmolík (V.

Nedrda), 45. Přeučil (Havlůj, J.
Čmolík), 58. Rameš (Šafařík),
60. Přeučil (Havlůj, V. Nedrda)
– 2. Vlastník (Zendl), 35. Suk
(Musil), 39. Kosina. Rozhodčí:
Armstark, Miško, Bláha.
Sestava týmu Mostečtí Lvi:
Uher – Havlůj, Kunrt, Plichta,
Kabeláč, M. Čmolík, Jonák – T.
Přeučil, J. Čmolík, V. Nedrda –
Bořík, Kousek, Šafařík – T. Nedrda, Rameš, Smolík – Pergl.
Trenér: Kašťák.
HC Klášterec nad Ohří: Mědílek – Blažek, Kosina, O. Koblitz, M. Koblitz – Musil, Vlastník,
Suk – Drazdík, Dejmek, Videv –
Zendl, Haluška, Vlášek. Trenér:
M. Koblitz.
(jak)

Představujeme hráče týmu Mostečtí Lvi:

Tomáš Nedrda
Útočník, narozen: 14. 6. 1996.
Odchovanec mosteckého hokeje. V sezoně 2013 – 2014 oblékal dres týmu HC Most U20.
Nastoupil celkem ke třem mistrovským zápasům a připsal si
jednu branku. Byl i v širším kádru A týmu. V nadcházející sezoně však nehrál, i když byl na
soupisce U20, a v sezoně 2015
– 2016 nehrál hokej vůbec. Loňský ročník oblékal dres týmu
HC Draci Bílina v sedmi utkáních a vstřelil jeden gól. V týmu
Mostečtí Lvi v právě probíhají-

Sestava HC Verva Litvínov:
Petrásek – Kubát, Sørvik – Dou-

PÍSEK - Ani hráčkám Sokola Písek se nepodařilo vzít body Černým
andělům a v dalším kole MOL ligy jim podlehly 24:29 (11:15). Mostecké hráčky tak náročný týden, během něhož musely zvládnout tři
zápasy, ukončily bez jediného zaváhání.
Opět se tu podle jeho slov
ukázala jedna ze silných stránek Černých andělů. „Je velmi
důležité, že i v komplikovaných
situacích během zápasu se hráčky umí motivovat, poučit se ze
svých chyb, otočit nepříznivý stav
utkání a dovést ho do vítězného
konce,“ připomněl Peter Dávid.
Ve druhé půli Černí andělé
ještě navyšovali svůj náskok,
v jednu chvíli až na rozdíl deseti branek. „Vlastními chybami
jsme se sice připravili o kom-

MOST – Pětice mosteckých stolních hokejistů startovala na Polish
Open. Ve Wodzislawi Ślaskem se zúčastnili turnajů v billiard-hockeyi
šprtci a v táhlovém hokeji Chemoplast. V obou turnajích zaznameli
mostečtí tentokrát jen průměrné výsledky. Ve šprtci obsadil čtrnácté místo Jan Matuščín, o příčku za ním byl jeho otec Jozef. Zvítězil
Milan Tichavský z ostravských Šprtmejkrů. Také v táhlovém hokeji,
který ale neměl narozdíl od šprtce reprezentativní zastoupení, byl
z mosteckých nejlepší Jan Matuščín. Obsadil pátou příčku.
cí sezoně odehrál šest zápasů,
vstřelil jednu branku a na další
nahrál.

časem 0:29,95 postoupila do
užšího finále B, kde se vybičovala k výkonu 0:29,47, a rekord
byl rázem na světě. Příjemným
faktem zůstalo, že nový rekord
i nadále zůstává v divizi severočeského plavání.
(jha, jak)

Pokračovaly také air-hockeyové soutěže. V SVČ Most soutěžili žáci 15. ZŠ Most při úvodním turnaji již třetího ročníku
programu Air-hockey školám.
Ten stejně jako předchozí dva
dotuje United Energy. Zvítězila
Tereza Romanová.
Sváteční víkend mají stolní
hokejisté volný. Hned v následujícím týdnu jsou na programu dvě šprtcové soutěže – místní kolo Ligy škol a Pohár města
Mostu. Obě proběhnou v SVČ
Most. Výsledky:
Polish Open – billiard-hockey
šprtec – WTHA Tour Master,
Český pohár ČP12: 1. Milan Tichavský (Šprtmejkři Ostrava),
2. Jiří Dohnal (BHC TJ Sokol
Bohumín), 3. Ladislav Šustáček

fortní náskok, ale důležité je, že
jsme zápas dovedli do úspěšného konce. Naším cílem v tomto
týdnu bylo dát příležitost všem
hráčkám v kádru, a to se beze
zbytku podařilo,“ doplnil trenér
s tím, že uznání zaslouží i výkon píseckého týmu, který ani
za nepříznivého stavu nepolevil
a snažil se do posledních minut
bojovat o co nejpřijatelnější výsledek.
Sokol Písek – DHK Baník
Most 24:29 (11:15). Střelkyně
Mostu: Kovářová 6, Szarková
4/1, Borovská 4, Zachová 4, Jeřábková 3, Švihnosová 3, Chmelařová 2, Maňáková 1, Šípová 1
a Dvořáková 1.
(jak)

(SHL Brno), …, 14. Jan Matuščín, 15. Jozef Matuščín, 28. Matyáš Vaníček, 31. Pavla Mišíková
(všichni BHC StarColor Most
B). Polish Open – táhlový ho-

kej Chemoplast – WTHA Tour
Master, Český pohár B: 1. Jaromír Foltýn Sen. (Senny-Oři), 2.
Ladislav Šustáček (SHL Brno), 3.
Adam Syrůček (Fighting Saints
Pečky), …, 5. Jan Matuščín, 7.
Jakub Hasil (oba SVČ Most), 11.
Pavla Mišíková (Lejdýs Most),
12. Jozef Matuščín (SVČ Most).
Air-hockey školám XIII. - air-hockey – Český pohár B: 1. Tereza Romanová, 2. Pavel Nepraš,
3. Roman Bystřický (všichni 15.
ZŠ Most).
(has, jak)

Souš doma nastoupí
proti Kladnu
Fotbalová divize pokračuje o víkendu další kolem.
V něm se opět doma představí mužstvo Baníku Souš,
které přivítá na svém hřišti
SK Kladno. Dozajista zajímavý duel začíná ve 14 hodin.

V krajském přeboru
se hraje derby
Derby utkání má na programu víkendové 13. kolo
krajského přeboru v kopané
dospělých. V něm se Mostecký FK představí na hřišti
v Horním Jiřetíně proti kombinovanému týmu Sokola
Horní Jiřetín a FK Litvínov.
Zápas začíná ve 14 hodin.

Zápas starších
dorostenek odložen
Díky špatným povětrnostním podmínkám došlo
ke zrušení nedělního utkání starších dorostenek mezi
DHK Baník Most a DHK
Pardubice. O náhradním termínu se jednalo a nakonec
bylo zvoleno úterý 31. října.

Mostečtí Lvi zajíždějí
do Lovosic
K dalšímu utkání krajské ligy hokeje zajíždí náš
zástupce, tým Mostečtí Lvi,
do Lovosic. Tady se představí v sobotu 4. listopadu od
17 hodin. Předchozí utkání
s Lovosicemi Most vysoko
vyhrál, a to 12:0.

MFK neuspěl s Modlany, kombinovaný tým
H. Jiřetín/Litvínov prohrál ve Vilémově
MOST – V utkání 12. kola krajského přeboru v kopané dospělých
naši dva zástupci Mostecka nebodovali. Celek MFK podlehl na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta Baníku Modlany 2:3 po penaltovém rozstřelu a kombinovaný tým Sokola Horní Jiřetín a FK Litvínov si dojel pro těsnou porážku do Vilémova, o které opět rozhodl
až penaltový rozstřel.
Mostecký FK – Baník Modlany 2:3pp (1:2), na penalty 3:4.
Branky MFK: 24. Valenta, 47.

Extraligový tým hokejistů
HC Verva Litvínov sehraje
v průběhu víkendu dva domácí zápasy. V pátek 3. listopadu se na ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky od 17.20
hodin představí celek Zlína
a v neděli od 15.30 hodin pak
Oceláři Třinec.

Další kolo MOL ligy sehrají házenkářky DHK Baník
Most na domácí palubovce.
Populární Černí andělé, kteří
v soutěži doposud neokusili
hořkost porážky, přivítají celek Veselí na Moravě. Utkání ve sportovní hale začíná
v 18.00 hodin.

Černí andělé přivezli výhru z Písku
„Je ale pravda, že utkání proti
Písku se podle očekávání ukázalo jako nejtěžší z těch, které
jsme během posledních dní odehráli. Nepovedlo se nám dostat
zápas pod kontrolu od úplného
začátku, dokonce jsme v úvodu prohrávali 4:0, ale poměrně
rychle jsme dokázali utkání obrátit v náš prospěch, vytvořit si
náskok a zbytek času už jsme
kontrolovali jeho průběh,“ uvedl
trenér mosteckého týmu Peter
Dávid.

Dva domácí zápasy
o víkendu

Černí andělé přivítají
Veselí

Stolní hokejisté z Mostu soutěžili v Polsku

Javorková překonala
šest let starý rekord
PLZEŇ - O uplynulém týdnu
v Plzni proběhly třídenní velice
kvalitně obsazené mezinárodní
závody Plzeňské sprinty 2017.
K vidění byly výkony plavců ze
13 států, včetně mistryně světa
na trati 200 m znak Daryny Zeviny. Z Plaveckého klubu Litvínov
vyrazilo sbírat zkušenosti a posouvat hranice osobních rekordů
pět plavců. V dorostenecké kategorii Adam Novák a Anna Haselbergerová, v kategorii staršího
žactva Kamila Javorková, Alexandra Letalíková a Josef Jupa.
Atmosféra závodů byla fantastická a osobními rekordy
se to jen hemžilo. Absolutním
emotivním zážitkem bylo překonání šest let starého rekordu
ČR třináctiletého žactva na trati
50 m motýl, který měl hodnotu
0:29,73 a byl doposud v držení
chomutovské plavkyně Štěpánky Šilhanové. Litvínovská plavkyně, několikanásobná mistryně
ČR a juniorská reprezentantka,
Kamila Javorková v rozplavbách

„Povedla se nám první třetina,
dali jsme v ní branky. Od druhé
třetiny byli domácí aktivnější,
my jsme toho příliš neměli, jen
jeden nájezd, který jsme neproměnili. Dvě třetiny jsme se jen
bránili. Tlak domácích jsme
naštěstí přestáli a inkasovali až
v závěru,“ řekl po utkání kouč
Vervy Radim Rulík.
HC Olomouc – HC Verva Litvínov 1:3 (0:3, 0:0, 1:0).
Branky a nahrávky: 59. Strapáč
(Ondrušek) - 3. Sørvik (Kubát,
Hübl), 3. Gula (Doudera, Ihnačák), 11. Jurčík (Kubát, Šimeček). Rozhodčí: Horák a Hribik.
Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Zásahy: Konrád 6, Falter 10 - Petrásek 41. Diváci: 4 431.

dera, Gula – Baránek, Pilař –
Lukeš, Hübl, Jánský – Černý,
Ihnačák, Hanzl – Trávníček (C),
Gerhát, Vandas – Matoušek, Šimeček, Jurčík. Připraveni Kantor a Sklenička. Trenéři Rulík,
Stránský, Šlégr.
(jak)
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Dolejška. Sestava MFK: Beneš
– Tancoš, Valenta, Lácha, Stožický, Šoupa, Boušek, Bíro, Zá-

ruba (58. Pyskatý), Vait, Milan
Macháček (Zd. Macháček).
Vilémov – Sokol Horní Jiřetín/
FK Litvínov 3:2pp (1:1), na penalty 5:4. Branka hostí: 7. Hlaváček. Sestava týmu H. Jiřetín/Litvínov: Aschenbrenner – Flemmr,
Levý, Kopta, Hlaváček, Mikulčík,
Novotný, Banovič, Fišer, Ševčík
(80. Veverka), Hošek.
(jak)

Baníkovci budou
příští víkend hrát
doma
Stolní tenisté SKST Baník
Most A budou soupeřit příští
víkend na svých domácích
stolech v dalším kole 3. ligy
s týmem TJ Střížkov (sobota
11. 11. od 15 hodin) a pak AŠ
Mladá Boleslav (neděle 12.
11. od 10 hodin)
(jak)
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V parku nechyběly stánky s dobrotami
i ručně vyráběnými ozdobami.

Pavlína Borovská

Stánky zaplnily také zámecké nádvoří.

(sefredaktor@homerlive.cz)
tel.: 476 103 978

Sláva sklizni a řemeslům

Nejvíce dětí se střídalo u stolu, kde si
mohly vydlabat dýni. Tu dostaly ke
vstupence na zámek jako dárek.
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LITVÍNOV – Navzdory chladnému počasí si
Oslavu sklizně a řemesel
v Litvínově nenechaly
ujít stovky lidí. Od rána
byl otevřený zámek Valdštejnů, kde mohly děti
využít dílničky, vytvořit
si svůj vlastní lampion
na odpolední lampionový průvod nebo vydlabat
dýni. Své umění předvedly litvínovské květinářky. Nechyběla soutěž
o nejlepší jablko a řada
stánků, které se rozmístily v parku a na nádvoří.
Oslava sklizně a řemesel
si v Litvínově získala oblibu a stává se už tradiční
celoměstskou akcí. (pur)

Adresa a telefony redakce:

Návštěvníci si mohli také užít
vyjížď ku panským kočárem.

Adresa: Bělehradská 360/6,
434 01 Most,
e-mail: redakce@homerlive.cz,
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,

Slavnost sklizně a řemesel je především o podzimních plodech.

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

Děti lákaly především dopolední
dílničky, kde si mohly vyrobit
ozdoby a lampiony.

Na slavnosti se
prezentovala
litvínovská
společnost
Rovnovážka.
Návštěvníci
slavností se učili
chodit po skle.

V zámeckém parku si děti užily
atrakce v pravdě dobové. Střílely
lukem na středověký hrad.
Ani chvilka nazmar. Pletařka vyráběla
své pletené výrobky přímo na místě.

Do hodnocení
jablečné úrody
se pustila také
starostka Litvínova
Kamila Bláhová.

Podzimní atmosféra
dýchala z každého koutu
vyzdobeného zámku.

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

