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Uzavírka přemostění u muzea brzy skončí!
MOST – Už za pár týdnů by měla skončit uzavírka sjezdu a nájezdu
na silnici I/13 u mosteckého muzea. Řidiči tudy budou moci opět
směřovat na Chomutov a Litvínov nebo ze směru od Teplic a Prahy. Zatím ale jen provizorně. Úsek se totiž v příštím roce znovu uzavře! A to zcela, na obou stranách. Plánuje se tu totiž výstavba nové
okružní křižovatky.
Objížďky, které musejí řidiči absolvovat kvůli uzavírce
sjezdu a nájezdu na silnici I/13
u čerpací stanice Shell nedaleko mosteckého muzea, trvají
kvůli výstavbě nového mostu
od letošního 7. července. „Do
konce tohoto roku dojde k provizornímu zprovoznění nájezdu
ze silnice I/13 směrem od Prahy a tím i sjezdu na I/13 směr
Chomutov a Litvínov,“ potvrdil Jakub Vintrlík z oddělení
vnějších vztahů a komunikace
Ministerstva financí ČR. Řidiči
se ale nebudou z ukončených
uzavírek radovat příliš dlouho.
Přemostění u muzea se totiž
znova v příštím roce uzavře
a tentokrát i nájezd na protilehlé
straně. „Provizorní zprovoznění
nájezdového ramene bude trvat až do 31. 3. 2018. K tomuto
datu dojde k uzavření veškerých
nájezdů a sjezdů na stávající přemostění silnice I/13, a to s ohledem na výstavbu okružní křižovatky. Uzavírka bude tedy úplná.
Běžná doprava bude odkloněna,
průjezd bude zajištěn pouze pro

složky integrovaného záchranného systému,“ informoval dále
mluvčí ministerstva financí,
které stavbu zajišťuje. Okružní
křižovatka by se pak měla budovat v průběhu roku a to až
do konce června 2018. Uzavírka
frekventovaného úseku, která
potrvá čtvrt roku, bude znamenat objížďky i pro řidiče, kteří
směřují do Mostu od Litvínova
či Chomutova. Do Mostu pak
budou moci tito řidiči vjíždět
až na komunikaci I/13 pod mosteckým Tescem či ještě o pár
stovek metrů dál, za mosteckým
nádražím.

Silnice kolem jezera
možná se zpožděním
Jak nový most, tak i nová
okružní křižovatka jsou součástí nově vznikající komunikace
Most – Mariánské Radčice, s níž
se začalo koncem uplynulého
roku. Společně s výstavbou nové
komunikace vzniká zároveň podél i nová cyklostezka.



Uzavírka nájezdu a sjezdu na I/13 u muzea se zprovozní na přechodnou dobu, ještě než bude vybudovaný nový most směrem k jezeru.

 Lucerničky
sv. Martina
MOST – Středisko
volného času Most
pořádá v sobotu
11. listopadu
procházku po Resslu
s úkoly a opékáním
buřtíků. Start v 16.30
a vstupné 20 Kč/dítě.

 Taneční odpoledne
MOST – Ve středu 15.
listopadu od 19 hodin
proběhne v hotelu
Cascade v Mostě
„Taneční odpoledne
pro seniory“. K tanci
a poslechu hraje Duo
Silver. Akci financuje
statutární město Most.
Vstupné je zdarma.

 Sbírka na kostel
MOST – Ve čtvrtek
16. listopadu od
17 hodin pořádá
Oblastní muzeum
v Mostě přednášku na
téma „Sbírka na stavbu
děkanského kostela“.
Dozvíte se vše o sbírce
od začátku stavby
kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě
a to z účetní knihy z let
1517-1519. Vstupné
20 Kč.

Kostel se uzavře!
MOST – Děkanský kostel v Mostě se uzavře. Důvodem nebude
jen zimní přestávka, ale především opravy elektroinstalace
a zabezpečení kostela. Historický skvost by se měl veřejnosti
znovu otevřít na jaře.
Adventní koncert, který letos
chystá statutární město Most
v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie na 2. prosince, bude poslední akcí, kterou
si zde bude moci veřejnost užít.
Pak se brány kostela zamknou.
Plánují se zde nezbytné opravy
elektrorozvodů. „V kostele
je nutné udělat nové zabezpečení na pultu centrální
ochrany. Na systém jsme
byli sice napojeni, ale kabeláž je už stará, a proto
se v lodi kostela potáhne
zcela nová. Zároveň
se bude dělat i nová
elektroinstalace,“ informovala kastelánka
Ludmila
Klimplová.
Náklady na opravy elektrorozvodů
a zabezpečení vyšplhají na zhruba
tři čtvrtě milionu
korun a bude je
financovat
Národní památkový stav, který
o památku pečuje. „Kostel se
uzavře poprvé po 29 letech, a to
hned po adventním koncertě.
Opravy se budou provádět až
do února. Naplánovali jsme akci
mimo sezónu, abychom nepřišli
o návštěvníky a ti mohli opět na
jaře do kostela přijít,“ vysvětli-

la kastelánka. Během zimních
měsíců je děkanský kostel uzavřený každoročně, i když jsou
možné i výjimky. „Občas, pokud
se k nám objedná výprava, tak ji
provádíme i během zimy. Pro veřejnost jsou ale běžné prohlídky
kostela v tuto dobu uzavřené,“
uvedla dále Ludmila Klimplová.
Poslední opravy, které se
v kostele uskutečnily letos na
jaře, se týkaly ulomeného klenebního žebra. „Bylo nutné
tu postavit lešení. Restaurátor
musel zjistit stav, a proč se žebro odlomilo. Poškozený kus pak
vrátil zpátky. Žebro se přilepilo
a pod něj se pro jistotu umístila
ochranná síť, protože je zde nebezpečí, že by se mohlo znova
odlomit, případně i další části. Plánujeme proto komplexní
opravu, a to včetně vedlejších
žeber,“ upozornila dále kastelánka. Rozsáhlejší opravy
klenebních žeber
nebudou přitom
jednoduchou
záležitostí. „Bude
n u t n é
k o mp l e t ně postavit lešení
a náročné budou opravy i z toho
důvodu, že se bude pracovat pod
tlakem jednotlivých kleneb. Vše
kolem nich se bude muset vyztužit, než se žebra vyjmou. Tato
větší oprava je proto v plánu až
v horizontu příštích pěti let,“
prozradila ještě kastelánka Ludmila Klimplová.
(sol)
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Koncerty v kostele
MOST – Hned tři koncerty připravují v průběhu listopadu v děkanském kostele. Nejprve zde v sobotu 11. listopadu od 17 hodin
vystoupí Daniel Hůlka společně
s Pavlínou Senič. Vstupenky je
možné zakoupit v předprodeji
v pokladně kostela (každý den
kromě pondělí od 9 do 16:30 hodin) za 500 a 300 Kč. V den konání koncertu bude vstupné 550
a 350 Kč, na stání pak 250 Kč.
Následovat bude v úterý
14. listopadu od 18 hodin Be-

nefiční koncert pro Diahelp
– svaz diabetiků, tedy na podporu dětí z Mostecka a okolí,
které trpí chorobou diabetes
mellitus prvního typu. Vystoupí Vladimír Hron, vstupné je
dobrovolné.
Poslední listopadový koncert
pořádá v pátek 17. listopadu od
16 hodin Drahoslav Rieger, návštěvníci uslyší varhany, trubku
i zpěv v podání například Michala Hanzala a Františka Bílka.
Vstupné je 150 Kč.
(sol)

Merkury přilákaly
stovky lidí
MOST – Modely s tématem
„ENERGIE“, postavené ze stavebnice Merkur, přilákaly do
Střediska volného času v Mostě
stovky návštěvníků. Bezmála
šest set z nich hlasovalo o nejlepší soutěžní exponát. Vítěze
vybírala také odborná porota.
Nejvíce se líbilo Nádraží základní školy v ulici Obránců míru
a Vikingská loď od ZŠ Svážná
Most.
Žáci vítězných škol se za odměnu podívají do muzea Merkuru v Polici nad Metují. I na
tento výlet je pozve Vršanská
uhelná, která spolu s Magist-

rátem města Mostu soutěžní
výstavu pořádala jako součást
svého grantu Chytré hlavy pro
Sever.
V loňském roce tato těžební
společnost Pavla Tykače přispěla prostřednictvím Ústeckého
kraje na nákup stavebnic Merkur do jedenácti mosteckých
základních škol třemi miliony
korun. Letos počet obdarovaných škol rozšířila o další základní a nově i jednu střední
školu. Cílem je podpořit výuku
technických předmětů a přispět
k rozvoji řemeslné zručnosti
u dětí a mládeže.
(nov)

Kolem nového parkování zatím panují zmatky. Mnozí řidiči totiž nevědí, že zkušební provoz je zcela zdarma.

Parkování u nemocnice zatím zdarma!
MOST – Pacienti a návštěvníci nemocnice už mohou parkovat před
Nemocnicí Most na nových, rozšířených parkovacích místech a nově
také za závorami. Všechna parkoviště pro veřejnost totiž budou
zpoplatněná.
Provoz nového parkovacího
systému zahájila Krajská zdravotní od 1. listopadu. „Zatím
jde o zkušební provoz nového
parkovacího systému. Završila
se tím další etapa komplexního
řešení parkování v areálu mostecké nemocnice a přímo navazuje na letos dokončené parkoviště pro zaměstnance s kapacitou
186 osobních automobilů, které
vzniklo za budovou B a G,“ uvedl tiskový mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký. Parkování
za závorami bude totiž pro návštěvníky špitálu znamenat, že
budou muset za parkování platit. „Po dobu zkušebního provozu
nového parkovacího systému je
parkování zdarma. Po vyhodnocení zkušebního provozu bude
parkování v areálu zpoplatněno
obdobným způsobem, jako je ve
městě Most. Návštěvníci získají

benefit dvou hodin zdarma, každá následující hodina bude stát
15 Kč,“ vysvětlil dále tiskový
mluvčí společnosti. Mostecká
nemocnice se tak zařadila mezi
další nemocnice Krajské zdravotní, v Ústí, Děčíně či Chomutově, kde návštěvníci a pacienti
nemocnic za parkování platí.
„V areálu teplické nemocnice je
v současné době parkování bezplatné, nicméně i zde bude řešena nová dopravní koncepce včetně řešení parkovacího systému,“
uvedl k parkování generální
ředitel Krajské zdravotní Petr
Fiala.
U nemocnice může nově veřejnost parkovat i na bývalém
parkovišti pro zaměstnance –
před budovou B. Tady se uvolnilo nových zhruba dvě stě míst.
Zda novým systémem parkování dojde k uspokojení potřeby

volných kapacit u veřejnosti, tak
i u zaměstnanců, odpoví až výsledky zkušebního provozu. Ten
stále probíhá i na parkovišti pro
zaměstnance. „Posouzení kapacit a nastavení komplexního parkovacího systému se vyhodnocuje v rámci právě probíhajícího
zkušebního provozu,“ podotkl
dále generální ředitel Fiala.

Nové parkoviště
vznikne i u
pohotovosti
Pro další možnosti parkování
se do budoucna nabízejí i další
volné plochy. Krajská zdravotní
počítá s tím, že i do budoucna
bude parkovací kapacity řešit
a rozšiřovat. Už nyní také vzniká
projekt na další nové parkoviště,
a to uvnitř areálu. „Další nové
parkoviště mostecké nemocnice
bude situováno mezi objekty C
a F uvnitř areálu, tedy za vjezdovou bránou. Pro koho bude
určeno 36 nových parkovacích
míst, bude zřejmé až základě

vyhodnocení celého nově nastaveného parkovacího systému,“
uvedl k projektu nové parkovací
plochy Petr Fiala. V současné
době probíhá příprava zadání
veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace. Samotné stavební práce pak budou navazovat na dokončení
projektové dokumentace a veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací. „S realizací této investiční akce Krajské
zdravotní počítáme v roce 2018,“
prozradil ještě ředitel Krajské
zdravotní. V budoucnu chce
u nemocnice řešit parkování
i město Most. Současné vedení
mělo vybudování parkoviště
jako jednu z priorit ve volebním
programu. „Vytipovali jsme pár
variant, k nimž se chceme vrátit,
až se ukáže účinnost nového parkovacího systému. Plochy jsou
tu pro tento účel minimálně dvě,
a to v zadním traktu nemocnice,“
potvrdil mostecký primátor Jan
Paparega.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Nakoukněte magistrátu
pod pokličku
MOST – Chcete vědět, jak pracují městští úředníci, dozvědět se zajímavosti o přesunutém kostele nebo o projektech města, například
o 3D bludišti? Máte skvělou příležitost. Mostecký magistrát totiž
chystá další ze Dnů otevřených dveří nazývaný také Pod pokličku.

7+(

0267'5,9,1*

129Ü3Ě(=8731(80$7,.9Ģ(&+52=0Ü5İ
PNEUSERVIS
•
•
•
•

Opravy pneu a duší AUTO/MOTO
9\Y£ŀHQ¯NRO
6H]RQQ¯XVNODGQÝQ¯SQHX
=SÝWQ¿RGEÝUSQHX

'$/Ģ6/8Ŀ%<

• ÎLģWÝQ¯LQWHUL«UıDH[WHUL«Uı
• ÎLģWÝQ¯NOLPDWL]DFHYÏHWQÝGH]LQIHNFH
• 3URGHMDXWRNRVPHWLN\SQHXDGLVNı

RYCHLOSERVIS
•
•
•
•

9¿PÝQDEU]GRY¿FKGHVWLÏHN
9¿PÝQDŀ£URYHN
9¿PÝQDROHMı
'UREQ«VHUYLVQ¯SU£FH

35292=1'2%$

• SRQGÝO¯ʇS£WHN ʇ
• 3RSěHGFKR]¯GRPOXYÝO]HLPLPR
VWDQRYHQ¿ÏDV

9Sě¯SDGÝ]£MPXYDģHYR]LGORGRVHUYLVXSěLYH]HPHDRGYH]HPH]SÝW

Prohlídku magistrátu s průvodcem pořádá město pravidelně, a to nejen pro veřejnost, ale
také například i pro školy. Tentokrát se chystá Den otevřených
dveří na úterý 14. listopadu, a to
ve třech prohlídkových časech,
od 9, 13 a 16 hodin. „Během dne
otevřených dveří budou moci
návštěvníci nahlédnout do práce
městských úředníků. Ale nejen
to, pro zájemce je připraven i zajímavý program. Mohou se těšit
na krátkou přednášku o 500 letech výročí kostela Nanebevzetí
Panny Marie v podání historič-

ky města, promítat se bude nový
film o kostele, dozvědět se budou
moci informace o přípravě nového kalendáře mapujícího sto let
na Mostecku nebo představíme
sociální sítě města,“ láká na akci
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Kromě toho se veřejnost bude moci
dozvědět více i k některým připravovaným projektům města,
jako je například výstavba nové
vyhlídkové věže a 3D bludiště.
Na programu budou i informace
o krizových SMS zprávách, představí se také preventisté městské
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policie a přiblíží svou činnost.
Zájemci nepřijdou ani o prohlídku pracoviště Czech Point.
„Sraz účastníků bude vždy pět
minut před začátkem prohlídky ve
vstupní hale magistrátu, kde skupinu převezme průvodce,“ apeluje
na dochvilnost tisková mluvčí.
V letošním roce se jedná
o první exkurzi na magistrátu
pro veřejnost. „Dny otevřených

dveří pořádáme opakovaně.
Vždy se je snažíme spojit s určitým tématem. Zájem bývá velký,
i proto se akce opakuje v rozdílných časech, rozložených tak, aby
ji mohl stihnout každý. Prohlídky
na magistrátu pořádáme i pro
školy. Nejzajímavější je pro žáky
zejména úřad primátora,“ uvedla ještě mluvčí Alena Sedláčková.
(sol)
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Městské insignie.

Ačkoliv stavba roste před
očima, došlo v některých úsecích ke skluzu, jinde se naopak
podařilo práce uspíšit. Vzhledem k náročnosti terénu a dalším překážkám, které během
stavby vyplouvají na povrch, se
tak stavba a její dokončení může
podle ministerstva financí protáhnout. „V důsledku neočeká-

vaných problémů se na některých
úsecích stavby doba realizace
oproti schválenému harmonogramu prodloužila. V jiných částech naopak realizace probíhá
rychleji, jelikož volné kapacity
byly přesunuty do úseků, které
bylo možné realizovat v předstihu. Cílem investora i dodavatele
je dokončit dílo v dohodnutém

I

Nová komunikace včetně mostů
vyjde na více než tři sta milionů
korun bez DPH. Jde o projekt
z tzv. patnácti vládních ekomiliard. Poté, co bude silnice včetně
mostů dokončena, převede ji stát
do majetku Ústeckého kraje, cyklostezku zase do majetku statutárního města Mostu.

termínu,“ konstatoval dále tiskový mluvčí a dodal: „Termín
dokončení stavby silnice je podle
smlouvy v březnu 2021. Zároveň
jsou v současné době zpracovávány technické materiály a není
vyloučeno, že na jejich základě
dojde k posunu dokončení stavby.“
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

zpravodajství
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Na sídlišti Výsluní sundejte nohu
z plynu a dejte přednost zprava!
MOST – Na sídlišti Výsluní se nově parkuje. Změny nastaly i v dopravě. Zmizely stovky nadbytečných dopravních značek, v sídlišti se
jezdí třicítkou a platí zde přednost zprava!
Obyvatelé šestistovek mohli
v těchto dnech zaznamenat řadu
novinek v sídlišti, které se týkají
dopravy. Město tu realizovalo
změny, podobné těm, které zavedlo v předchozích letech i na
Liščím Vrchu a které se osvědčily.
Na Výsluní vznikla rovněž
zóna s maximální povolenou
rychlostí třicet kilometrů za hodinu a předností zprava. „Bylo
tak možné odstranit veškeré dopravní značení upravující přednost v jízdě či omezení rychlosti.
Redukce dopravního značení se
ještě doplnila úpravou vodorovného dopravního značení. Vytvořily se zde nové parkovací plochy,
parkovací pruhy a vyznačily také
hranice křižovatek, respektive
míst ležících mimo komunikaci,“ informovala tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.
Díky změnám tak řidiči získali více než stovku nových
míst, kde mohou nyní zaparkovat. I přesto, že parkovací
místa mohou být problematičtější z hlediska manévrování,
znamenají pro obyvatele hustě
osídlené lokality nové možnosti, kam zaparkovat své plechové
miláčky. Problém mosteckých
sídlišť je totiž v tom, že je zde
minimum místa a možností pro

vybudování nových parkovišť.
Vozidel přitom každoročně rapidně přibývá. „Pevně věřím, že
po krátkém čase a počátečních
rozpacích se většina obyvatel na
sídlišti Výsluní přesvědčí, že se
jedná o dobrý záměr ze strany

města. Osobně jsem si byl prověřit a vyzkoušet možnosti parkování v této lokalitě v dopravní
špičce a musím říci, že jsem se
nesetkal s žádnými výraznějšími
problémy. Nejdůležitějším faktorem není pro mě pouze to, že
došlo k odstranění zhruba 110
dopravních značek, ale zejména
to, že se nám podařilo docílit
zklidnění dopravy, usměrnění

provozu a legalizace přibližně
150 nových parkovacích míst.
Ta by každý řidič měl ocenit
a upřednostnit před tím, že si
musí dvakrát ‚najet‘ pro finální
zaparkování vozidla,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol.
Dopravní změny a úpravy na
Výsluní si vyžádaly zhruba dva
miliony korun.
(sol)

Týden zdraví pro Nemak
MOST – Celý tento týden žili zaměstnanci havraňského NEMAKu zdravě a bezpečně. Vedení
společnosti NEMAK pro ně připravilo ve všech svých závodech
akci zaměřenou na zdraví, bezpečnost a životní prostředí.
První den se zaměstnancům
věnovaly specialistky na zdraví
a životní styl. Kromě speciálního menu v závodní kantýně
s bohatším výběrem ovoce, ze-

JEŽÍŠ – MÁ NADĚJE

Výsluním projíždějte opatrně. Přednost zprava totiž mnozí řidiči nedodržují.

16. - 18. listopadu 2017
23. - 25. listopadu 2017

Oprava mostu do Rudolic z dotace?
MOST – Město plánuje opravu mostu do Rudolic. Chce ji zrealizovat
v příštím roce a prostředky získat ze státní dotace.
Kompletní rekonstrukcí projde silniční most do Rudolic,
kde kvůli oslabení nosné betonářské výztuže platí částečné
omezení provozu. „Most je již
řadu let ve špatném technickém
stavu, ale nikdo s tím bohužel nic

leniny a zdravého jídla si mohli
zaměstnanci přímo v jídelně nechat změřit například tělesný tuk
a popovídat si s odborníky z firmy
STOB, kteří poradili jak se správně stravovat a být fit. Možnost
využili jak ženy, tak i muži, a dokonce se přidalo i vedení závodu.
Na další dny byl pro zaměstnance
připraven program zaměřený na
bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
(nov)

nedělal. Teprve současná koalice
se rozhodla tento závažný problém řešit,“ uvedl primátor Jan
Paparega.
Předpokládané náklady jsou
odhadovány na 70 milionů korun. Město se za tímto účelem

Most do Rudolic čeká v příštím roce uzavírka.

pokusí získat dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
„Pokud bude tato žádost úspěšná, měla by pokrýt až 100 % nákladů. Oprava Mostu bude zahájena až po rozhodnutí o přidělení
dotace a potrvá zhruba rok,“ informoval dále primátor.
Přípravy na rekonstrukci
mostu ale už probíhají. „Projek-

tová dokumentace je v současné
době už hotová,“ uvedla tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková.
Projekt na opravu mostu počítá s úplnou náhradou
stávající nosné vodorovné
konstrukce za novou. Sanovat
by se měly také opěry mostu. Oprava všech polí mostu
bude znamenat, že most bude
koncipován na stejnou tonáž,
kterou měl původně. „Předpokládaná životnost konstrukce mostu, limitovaná stavem
spodní vrstvy, bude prodloužena o 60 let,“ uvedla dále tisková mluvčí. Silniční doprava by
měla být po celou dobu rekonstrukce mostu vyloučena. Pro
obyvatele Rudolic by pak měla
vzniknout provizorní lávka
pro pěší.
Během stržení mostu, pod
nímž vede železniční trať, by
také měla být zajištěna výluka
Český drah. „Bourání mostu
se předpokládá v co nejkratším
čase, výstavba nového mostu pak
bude probíhat za provozu železnice. Předpokládá se, že bude
pouze snížena rychlost vlaků,“
informovala ještě Alena Sedláčková.
(sol)

Most, Hotel CASCADE
(bývalý hotel MUROM)
VSTUP VOLNÝ
PŘEDNÁŠÍ

Radim Passer
P O D N I K AT E L , K Ř E S ŤA N

www.manadeje.cz
V DOBĚ PŘEDNÁŠEK BUDE ZAJIŠTĚN PROGRAM PRO DĚTI.
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Na střední integrované škole v Mostě se otevřel
nový obor pro výživové poradce a terapeuty
MOST – Novou učebnu „DNT“ s kuchyní slavnostně otevřela integrovaná střední škola v Mostě a to za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Na novou učebnu, která by měla sloužit ke
studiu nového odboru zabývajícího se zdravou výživou, přispěl kraj
částkou více než dva miliony korun.
Nová učebna vznikla v objektu domova mládeže pro praxi studentů nového studijního
oboru při Vyšší odborné škole
ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie,
Střední pedagogické školy
a Střední zdravotnické školy

v Mostě, která je příspěvkovou
organizací Ústeckého kraje.
„Cílem nového studijního programu Diplomovaný nutriční
terapeut je připravit nejen odborníka na tak zvanou zdravou
výživu, ale i absolventa, který
bude schopen samostatně pů-

sobit v preventivní péči, v péči
o nemocné a v problematice
výživy všech věkových skupin,“
představila nový obor ředitelka školy Jitka Hašková. Slavnostního stříhání pásky k nové
učebně se zúčastnil také hejtman Oldřcih Bubeníček. Ten
mimo jiné škole popřál, aby
se jí dařilo získat zájemce pro
nový obor. „Nový studijní program považuji za velmi užitečný
a potřebný. Na nutriční terapeuty čekají i naše zdravotnická za-

Nová učebna by měla sloužit ke studiu nového oboru zabývajícího se zdravou výživou.

řízení, aby mohla dál zlepšovat
péči o ty, kteří mají problémy
způsobené například poruchami
výživy,“ komentoval hejtman.
Investici do nové učebny podpořil kraj částkou 2,2 mil. Kč.
Program Diplomovaný nutriční terapeut je vyšší odborné tříleté studium pro absolventy střední
školy s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven samostatně
zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřo-

vatelskou péči zaměřenou na
uspokojování nutričních potřeb.
„Může pracovat jako preventista
v oblasti výživy, jako konzultant
pro výchovu různých stravovacích
kategorií a jednotlivých populačních skupin, jako poradce pro
sportovce. Po absolvování příslušného pedagogického vzdělání se
může uplatnit jako přednášející
odborných a praktických modulů v oblasti výživy, v programech
dalšího vzdělávání zdravotnických
pracovníků, jako odborný učitel,“

vyjmenovala uplatnění v oboru
ředitelka Hašková.
Studium zahrnuje medicínské základy, humanitní předměty, moduly orientované na
zdraví a předměty ekonomicko-informativní. Nutriční specializace zahrnuje nauku o potravinách, o výživě člověka,
o fyziologii výživy, potravinářskou chemii, základy přípravy
pokrmů a technologie přípravy
pokrmů a dále léčebnou výživu
a dietologii.
(sol)

Slavnostního stříhání pásky se ujal hejtman Oldřich Bubeníček a ředitelka školy Jitka Hašková.

Když babičky čtou školákům…
MOST – Zajímavý projekt letos na podzim znovu pokračuje na Základní škole profesora Zdeňka Matějčka v Mostě, a to už více než
deset let. Jde o společné čtení dětí a seniorů.
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S originální myšlenkou propojit věkově vzdálené generace
a využít toho ve výuce se zrodila v hlavě před lety ředitelce
školy Haně Ajmové. Od té doby
se pravidelně se školáky scházejí senioři z okolí a společně
se s dětmi věnují čtení - a nejen
to. „Aktivitu vyvíjíme už 13 let.
Hlavní myšlenkou bylo mé přání
pomoci žákům, se kterými v rodinách rodiče nekomunikují a nekomunikují s nimi ani prarodiče.
Jedná se o propojování generací
s vizí vracet svět k normálním
vztahům a opětné zakotvování

rodinných hodnot,“ vysvětlila hlavní smysl ředitelka Hana
Ajmová. Vzácností na projektu je podle ní to, že se babičky
scházejí skutečně pravidelně, každé pondělí od začátku října do
konce května. „Prospěch z tohoto
setkávání mají nejenom děti, které se na setkání s babičkami těší.
Hovoří se nejenom o knihách
a o čtení, ale i o každodenním
životě. Děti mají možnost získat
jiný pohled na svět kolem sebe,
než ho mají z domova,“ vidí další
smysl projektu ředitelka školy.
Významným přínosem je ale

prý i samotné setkání babiček.
Seniorky jsou většinou v letech
od 70 do 85 let. „Setkávání berou
velmi vážně. Aby mohly pravidelně přicházet, uspořádají svůj
týdenní režim vždy tak, aby byly
přítomné. Je to vždy milé setkání,
protože ve škole se střídají paní
učitelky nebo vychovatelka, které
napečou dorty, a jednou za týden
tu máme takovou malou slavnost
plnou zkušeností, radosti a životního optimismu,“ říká spokojeně
Hana Ajmová.
V současné době má klub,
který při této aktivitě vznikl, deset seniorek. Každá pracuje hodinu s jedním nebo dvěma dětmi. Ještě předtím ale společně
babičky diskutují i mezi sebou.

„Ohlasy jsou léta pozitivní jak
u seniorů, tak u dětí a jejich rodičů,“ potvrzuje ředitelka Ajmová.
A jaké literatuře nebo tématům se při společném čtení nejraději rozdílné generace věnují?
Žádné vyhraněné nemají. Jsou
spíše spontánní a často vzejdou
podle nejrůznějších příležitostí.
„Čtení se koná ve školní knihovně a přilehlých prostorách. Záleží vždy na babičce a dítěti, na
čem se dohodnou. Někdy je tím
nejdůležitějším ilustrace, jindy
konkrétní téma, na které žák
narazil například při vyučování,
jindy se dítě zajímá o dětství, jak
ho babička prožila a podobně,“
prozradila ještě ředitelka školy.
(sol)

Technické služby se mají na pozoru,
začala jim zimní sezona
MOST – I když sníh zatím ještě nenapadl a mrazivé počasí zatím vyčkává, mostecké technické služby jsou již v pohotovosti. Na zimu
jsou podle ředitele společnosti dostatečně vybavené a připravené.
Technické služby od 1. listopadu do 31. března koordinují
činnost operačního štábu zimní
údržby. Pověřený dispečer nepřetržitě sleduje aktuální předpověď počasí a v případě potřeby
společně s dalšími pracovníky
organizuje zimní údržbu. Ta
se týká místních komunikací,
chodníků, schodišť, podchodů,
mostů, zastávek městské hromadné dopravy, přechodů pro
chodce a veřejných prostranství.
Všechny komunikace, o které
technické služby pečují, jsou
rozděleny do čtyř skupin podle
svého významu. „Komunikace
zařazené do prvního pořadí důležitosti by měly být zprůjezdněny a zprůchodněny do 4 hodin
od ukončení spadu, komunikace
v druhém pořadí do 12 hodin

a většina zbývajících komunikací pak do 48 hodin. Některé
komunikace se v zimě vzhledem
ke své dopravní bezvýznamnosti
neudržují,“ informoval ředitel
Technických služeb města Mostu Pavel Hlaváček. Upozornil, že
v případě kalamity, jako je mrznoucí déšť nebo déšť se sněhem,
závěje, sněhové srážky nad sto
milimetrů a prudký nárazový
vítr tvořící náledí, se pak tyto
časy mohou posunout.
Zaměstnanci společnosti každý rok před začátkem zimního
období zpracovávají podrobný
plán zimní údržby, který schvaluje rada města. Ve skladech je
nyní dostatečné množství posypu, který společnost pravidelně
doplňuje už s předstihem, v průběhu letních měsíců, kdy jsou

i příznivější ceny. „V současné
době máme připraveno zhruba
na 1 100 tun soli a 700 tun drceného kameniva. Zásoby se ale doplňují podle potřeby,“ upozornil
ředitel technických služeb.
Během plného nasazení je do
zimní údržby zapojena nepřetržitá služba dispečera a veškerá technika. Tu zahrnuje čelní
nakladač, dva vozy Holder, šest
Multicar, dva traktory a dvě
Z hlediska povětrnostních podmínek jsou při
zimní údržbě rizikové zejména teploty pohybující
se kolem 0 stupňů Celsia.
„Teploty od -3 do +4 stupňů Celsia jsou spojené
s deštěm, nebo mrholením
a představují na vozovce
a komunikacích největší
úskalí,“ upozornil ředitel
TS.

čtyřkolková vozidla MAN 4x4.
„V zimě fungují také pomocná
vozidla pro rozvoz materiálu do
zásobníků soli, které jsou rozmístěné u nebezpečných míst a také
slouží pro rozvoz pracovníků
ručního čištění,“ doplnil dále
ředitel. Ruční čištění podle stavu komunikací zajišťuje kolem
27 kmenových zaměstnanců,
posílených o pracovníky z úřadu práce. Vozidla obsluhuje
zhruba 25 řidičů. „Strojový park
obnovujeme průběžně. Pracovní
činnosti se přizpůsobují okolnostem průběhu zimních podmínek a snažíme se je provádět co
nejefektivněji. V případě, že se
během zimního období nevyskytuje sníh a teploty jsou nad nulou, pracovníci se starají o úklid
odpadu, smetků, ošetřují zeleň
a provádějí prořezávky, uklízejí
spadané listí a provádějí další
potřebné činnosti,“ vyjmenoval
ještě Pavel Hlaváček.
(sol)
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Kraj rozhodl: Protihluková vyhláška
omezující mostecký autodrom je protiprávní

mimo obytnou zónu. Pozdější výstavbu rodinných domů
umožnila teprve změna územního plánu. Majitelé pozemků

hluk, jako je sekání trávy nebo
standardní provoz na pozemních komunikacích. „Takový
přístup jsme považovali za diskriminační a je dobře, že si toho
všiml také krajský úřad,“ doplnil
Petr Zach.
Předseda představenstva společnosti AUTODROM MOST
Josef Zajíček rozhodnutí krajského úřadu vítá. Přislíbil, že

zakoupených za účelem výstavby domů tedy byli srozuměni se
skutečností, že staví v sousedství autodromu, jehož provoz
způsobuje hluk.
Podle rozhodnutí krajského
úřadu se město při koncipování vyhlášky zaměřilo pouze na
hluk vycházející z areálu autodromu, přičemž nebralo v potaz
jiné běžné činnosti generující

nesleví ze zaváděných opatření,
která autodrom přijímá ve snaze eliminovat hluk z provozu
areálu. „Jde o několik postupných kroků. Týkají se provozní
doby areálu, utlumení některých
druhů činnosti a zpřísnění dosavadních hlukových norem pro
auta a motorky na okruhu. Společně s renomovanými experty
hledáme cesty jak snížit hluko-

MOST/ÚSTECKÝ KRAJ - Krajský úřad v Ústí nad Labem zrušil 3. listopadu rozhodnutí města Mostu o udělení pokuty společnosti
AUTODROM MOST za porušení obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností. Zároveň zastavil správní řízení, které město
s provozovatelem autodromu vedlo. Proti tomuto rozhodnutí se již
nelze dále odvolat.
I přes vítězství v tomto sporu autodrom nadále pokračuje
v aktivitách s cílem co nejvíce
omezit šíření hluku do okolních
oblastí. „Krajský úřad potvrdil
to, co jsme říkali od samotného
začátku. Tedy že vyhláška je nezákonná. Jako podzákonná norma si totiž osobuje právo regulovat činnosti, které jsou řešeny
zákonem,“ konstatuje advokát
Petr Zach, který autodrom zastupuje.
Kraj se dále ztotožnil s argumentem autodromu, že správní
orgán nezajistil objektivní důkazy a akceptoval výpovědi pouze jedné skupiny svědků, a to
místních odpůrců autodromu.
Konstatoval také, že vyhláška
o regulaci hlučných činností se
jeví jako účelově zaměřená proti
autodromu.
Autodrom byl vybudován
v letech 1978 až 1983 v místě
bývalého uhelného lomu zcela

vou zátěž a zároveň neohrozit
existenci firmy,“ uvedl s tím,
že investice do protihlukových
opatření si vyžádají desítky milionů korun.
Vyhlášku o regulaci hlučných
činností mostečtí zastupitelé
schválili začátkem března letošního roku. Město udělilo provozovateli autodromu pokutu
ve výši 35 000 korun za to, že
v neděli 2. dubna v době od 12
do 18 hodin údajně rušil část
obyvatel žijících v okolí areálu
autodromu hluk z vozidel, která se zúčastnila volných jízd na
velkém závodním okruhu. Tuto
pokutu ovšem ústecký krajský
úřad zrušil a řízení zastavil.
Správních řízení za údajné
porušení protihlukové vyhlášky město Most se společností
AUTODROM MOST zahájilo
několik, žádné další řízení není
dosud skončeno. „Nepředpokládáme, že by se argumenty
odvolacího orgánu při posuzování dalších případů údajného
porušení protihlukové vyhlášky
měnily. Vzhledem k odůvodnění
rozhodnutí by mělo dojít k zastavení i dalších řízení,“ dodal advokát Zach.
(nov)

Divadlo uvede Tramvaj do stanice Touha
MOST - Městské divadlo v Mostě na své Komorní scéně uvede tento
pátek 10. listopadu v 19.30 hodin světoznámé Williamsovo psychologické drama Tramvaj do stanice Touha. Jako svoji již třetí mosteckou inscenaci ji připravil Jakub Korčák. Do hlavních rolí obsadil Zitu
Benešovou, hostujícího Michala Vykuse, Lilian Fischerovou a Jakuba Koudelu.
„Tramvaj do stanice Touha patří mezi vrcholná díla moderního amerického psychologického
dramatu. Je typickou hrou o neporozumění. Tennessee Williams
v ní naplno rozvíjí typické motivy tehdejší americké dramatiky
– ztrátu iluzí, zmarnění ‚amerického snu‘, rozpad rodiny nebo

deziluzi z tradičních hodnot.
V mnohém jsou však podobné
motivům z naší současné společnosti,“ říká dramaturg Zdeněk
Janál. Podle jeho slov také v této
své hře její autor mimo jiné
dokazuje, že má zvláštní cit jak
pro originální a komplikované
ženské hrdinky, tak pro postavy

silných a hrubých mužů. Dokáže je postavit do výjimečného
kontrastu a přitom jako autor
rozumět oběma stranám. Nepřivádí nám tak na scénu černobílý pohled na život, ale živoucí
dramatický konflikt, který zde
není od toho, abychom se rozhodli pro fandění jedné nebo
druhé postavě. Je zde především
proto, abychom dané životní
situace, do jejichž psychického
jádra se dostáváme, dokázali
nazřít z více úhlů pohledu. Navíc Williams vždy sleduje drama celé lidské skupiny – vždy

v konkrétních podmínkách
a čase. „V tomto případě na okraji New Orleans (v období po druhé světové válce). Ovšem nejde
ani jen o zobrazení jednoho konkrétního příběhu – Williamsovi
tento konkrétní případ slouží ke
zobecnění do symbolických rovin
světa, kde dané konkrétní situace
pak můžeme vnímat i jako situace archetypální. Protože zde jde
o život jako takový, o jeho celek.
Proto také Williamsova hra nemohla nikdy zestárnout a může
být pro inscenátory stále přitažlivá, tedy i pro nás v Městském

I

Populární moderní americké
drama. Klenot světového psychologického dramatu. Tragédie
nepochopení a lhostejnosti vůči
ostatním. Může zlomený motýl,
jemný a citlivý, obstát vůči zvířecím
stránkám lidské bytosti? Nalezne
svoji životní cestu?
divadle v Mostě,“ dodává dramaturg. A jak vidí úspěch této
hry právě v Mostě? „Věřím, že
Tramvaj do stanice Touha má
šanci oslovit každého, komu není
lhostejný osud světa, v němž je
pro mnohé hlavní hnací silou hedonistický egoismus a laskavost,
soucit, ohleduplnost, obětavost,
pravda a krása jsou často vnímány jen jako nežádoucí překážky
vlastního pohodlí, kariérního
vzestupu a ekonomické prosperity“.
(nov)

Loučení

s dostihovou
sezónou
Sobota 11. listtopad
du

od12.00 hod.

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

Šťastné manželství
Milena a Kamil byli kamarádi od dětství. Chodili spolu do
školky, pak spolu seděli v jedné
lavici na základní škole. Na gymnáziu se z nich stali milenci. Byla
z nich nerozlučná dvojice. Všude chodili spolu. Bavily je stejné
věci, přátelili se se stejnými lidmi.
Vzájemně se ovlivňovali a pomáhali
si. Milena byla lepší
v humanitních předmětech, pro Kamila
nebyla žádný problém technika. Po
maturitě pokračoval
Kamil ve studiu na
vysoké škole, Milena nastoupila jako
sekretářka do jedné
malé firmy. Kamil
si ke studiu našel
brigádu. S Milenou
se nastěhovali do malého bytu,
který si ze svých příjmů mohli
dovolit. Všechno se zdálo být
skvělé. Kamil plánoval, jak budou
s Milenou cestovat, jen co dostuduje. On si najde dobře placené
místo a koupí si dům. Pak budou
mít s Milenou dvě děti. Všechno
měl naplánované, viděl život jen
v růžových barvách. Studium
technického oboru a brigáda ve
firmě, kam plánoval po studiu
nastoupit, ale zabíraly Kamilovi příliš času. Milena byla stále
sama. Jednou proto kývla svému šéfovi na pozvání na firemní
večírek. Podobná akce byla pro
Milenu něco zcela nového. S Kamilem se stýkali s úplně jinými
lidmi. Ohromně se bavila téměř
do rána. Pak ji Patrik, jak začala
šéfovi po třetí sklence vína důvěrně říkat, odvezl domů. Další
týden si s Patrikem vyjela zas.
Tentokrát byli sami dva. Vzal
ji jako doprovod na divadelní
představení, na které ho pozval
obchodní partner. Po třetím večeru odvezl Patrik Kamilu k sobě
domů. Jeho byt byl úplně jiný, než
mansarda, kterou obývali s Kamilem. Luxusně vybavený, plný
světel, vzdušný a prostorný. Cítila
se, jako v jiném světě. Celou noc
si užívali vášnivého sexu. Patrik
byl vynalézavý milenec. Poznala
s ním to, o čem se jí s Kamilem
ani nezdálo. Milovali se snad
ve všech místnostech Patrikova
nádherného bytu. Nejvíce času
strávili v koupelně. Když ji nad
ránem vezl domů, dohodli se,
že budou ve schůzkách pokračovat. Ani jeden z nich nechtěl
závazný vztah. Milena chtěla dál
žít se svým Kamilem, Patrik se
neplánoval nijak vázat. Dohodli se, že se budou dál jen občas
scházet, ale v jejich životě se jinak
nic nezmění. Společně strávených
nocí postupně přibývalo. Milena
se propadala do víru sexuální
fantazie, kterou s Patrikem prožívala. Byl skvělý milenec. Žádná
noc s ním nebyla stejná a nikdy
nebyla nudná. Zatímco přes den
byl Patrik v Mileniných očích
jen obyčejný náfuka, se kterým
neměla společnou řeč, v noci mu
nedokázala odolat. Patrika vztah
s Milenou také bavil čím dál víc.
Už mu nestačily jen občasné noci.
Chtěl si brát Milenu kdykoliv měl
chuť. A chuť měl stále. Volal ji
k sobě do kanceláře, a aniž by
zamkl dveře, pokládal ji na svůj
vyleštěný pracovní stůl. Trval
na tom, aby ho doprovázela na
obchodní schůzky, na které pak
přijížděli kvůli zastávkám na lesních cestách pozdě. Milena byla
přesně to, co Patrik chtěl. Nakonec jí nabídl, aby se od Kamila
odstěhovala, a začala žít s ním.
Jejich život bude jeden nepřetržitý milostný sen. Milena váhala.
Kamila milovala. Byl to kluk, na
kterého se mohla celý život spo-
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lehnout. Její životní partner. Patrik ji ale dával něco, co Kamil nikdy nemohl. Když se to pokusila
Kamilovi vysvětlit, nechápal, co
mu říká. Nechápal, že ho miluje
a zároveň se s ním rozchází. Měl
ji ale příliš rád, aby se na ni zlobil.
Milena si vzala své
věci a nastěhovala se
do velkého Patrikova bytu. První měsíc
na Kamila nemyslela. Neměla kdy. Milovali se několikrát
denně. Pak začala
být z toho všeho
unavená. Uvědomila
si, že s ní Patrik nemluví o ničem jiném
než o sexu. Přišla si
jako kus masa, jen
prsa a zadek. Neměli
žádný jiný společný zájem. Chodili do společnosti, ale jen proto,
že Patrika vzrušovalo letmé dráždění před lidmi a nedočkavost,
až budou opět sami. Nedělali nic,
co by Milenu těšilo, kromě sexu.
Začalo se jí stýskat po Kamilovi.
Byla ale příliš připoutaná k Patrikovi. Když byl v její blízkosti,
když se jí dotýkal, byla jako hypnotizovaná. Udělala vždy přesně
to, co Patrik chtěl. Po čase přišel
Patrik s myšlenkou, že by se měli
vzít. Chtěl ji mít jistou. Chtěl, aby
mu patřila. Aby byla jen a jen
jeho. Nechtěla kývnout, ale nemohla odmítnout. Jejich svatba
byla přesně taková jako celý jejich
dosavadní vztah. Žádná romantika, žádné vyznání, žádné bílé šaty
a svatební dort. Rychlý obřad,
pak oslava plná stříkajícího sektu.
Po krátké oslavě ji Patrik posadil
do auta a nedočkavě se s ní pomiloval ještě cestou domů. Od
svatby se Milenin život změnil.
Patrik najednou začal s novými
sexuálními praktikami. Začal ji
svazovat, vzrušovalo ho, když
předstírala bezbrannost. Když na
ni poprvé vzal důtky, byla vyděšená. Nemohla tomu uvěřit. Patrik
ji svázanou zbil a pak ji znásilnil.
Nic jiného to v jejích očích nebylo. Druhý den dostala od Patrika
drahý šperk. Prý bolestné. Měla
na něj strašný vztek. Chtěla od
něj okamžitě odejít. Patrik ji ale
opět omotal svým kouzlem. Zůstala a věřila, že to byl ojedinělý
incident. Vše se ale opakovalo
znovu a znovu. Rozhodla se odejít, pohrozila Patrikovi, že ho udá.
Jen se jí vysmál. Byla jeho žena.
Bez něj nebyla nic. On měl známé všude. Měl vliv a byl bohatý.
Nikomu neřekne nic, nebo skončí
na ulici. Také by ji mohlo přejet
auto. Nebo její staré rodiče. Cítila
se strašně. Uvědomila si, jakou
udělala chybu, když se nechala
zmámit tímhle strašným člověkem. Znala ho jen krátkou chvíli
a vzala si ho za muže. Odstrčila
kluka, se kterým jí bylo dobře
roky. Zaslouží si to. Když se po
čase potkala s Kamilem, zděsil
se, jak jeho láska vypadá. Milena
strašně zhubla, pod očima měla
temné utrápené kruhy. Vzal ji na
kávu a poslouchal, co mu Milena vyprávěla. Nejprve se styděla,
pak se ale rozbrečela a sypala ze
sebe všechno o svém zpackaném
životě. Kamil ji poslouchal, čím
dál vzteklejší. Řekl Mileně, ať jde
k nim domů. Zajde za jejím manželem a odstěhuje jí věci. Už se ho
nemusí bát. Milena ho poslechla.
Seděla v jejich malém bytě a cítila se šťastná, jako už dlouho ne.
Když se odemkly dveře, běžela do
chodby přivítat Kamila. Va dveřích ale stál Patrik s Kamilovými
klíči v ruce. Suše jí oznámil, že si
pro ni přijel. Na Kamila už čekat
nemusí. Stal se obětí dopravní nehody.
(pur)
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Do oprav domů a bytů tečou milióny
LITVÍNOV – V letošním roce investuje společnost CPI BYTY do rekonstrukce bytového fondu v Litvínově více než 23 miliónů korun. Zničené domy v Janově společnost uzavírá. Jeden takový dům od CPI
BYTY odkoupil Litvínov a plánuje jeho demolici.

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

Společnost CPI BYTY je
majitelem zhruba 2 300 bytů
v Litvínově a Mostě. Do oprav
části svého bytového fondu už
několik let investuje. V Janově ale patří společnosti také
zcela vybydlené domy, které
jsou v současné době zazděné
a čekají na demolici. Domy
v Litvínově ale podobný osud
nečeká. Jen v letošním roce
dosáhnou práce na obnově bytového fondu souhrnné částky
23,5 milionů korun. „Pokračujeme ve výměně výtahů například v ulici Mostecké, kde
máme nově i kamerový systém,
v opravách balkónů, výměně
plastových oken ve společných
prostorách a kanalizačních
stupaček v domech v ulici Podkrušnohorské, které patří mezi
nákladnější položky. Významnou část rozpočtu tvoří také
náhrada starých vstupních dveří a revitalizace společných prostor,“ popsal dosavadní práce
vedoucí litvínovské pobočky
CPI BYTY Milan Faistl.
Mezi největší komplexní
opravy letošního roku patří podle Milana Faistla rekonstrukce třináctipatrového bytového
domu ve Valdštejnské ulici,
zaměřená na společné prostory, v celkové výši 1,6 milionu
korun. „Rekonstrukce zahrnuje opravu hlavního a zadního
vstupu včetně zastřešení, výměnu dveří a renovaci celého schodiště. Dále kompletní výměnu
podlahových krytin na chodbách
a schodišti, elektroinstalačních
prvků, světel, vypínačů. Všechna
patra jsou nyní uzamykatelná.

Rekonstrukcí prochází také byty.
K nově uzavřené nájemní smlouvě navíc dáváme nájemníkům
také novou kuchyňskou linku,“
upřesňuje Milan Faistl.
Největší investici představuje
kompletní rekonstrukce bytového domu v ulici Ruská, kde
právě probíhá nové zateplení
fasády včetně střechy, výměna
plastových oken a dojde k výmalbě společných prostor. In-

vestice si vyžádá zhruba 5 milionů korun.
„Na rok 2018 je připravena kompletní výměna měřidel
studené a teplé užitkové vody
ve všech bytech společnosti CPI
BYTY, další zateplování domů,
opravy střech a balkónů a pokračovat bude také zajištění bezpečnosti pomocí nových vstupních
dveří do domů,“ představil investiční záměry pro rok 2018
Milan Faistl.
Na červnovém jednání schválili litvínovští zastupitelé odkup
prázdného vybydleného domu
od společnosti CPI BYTY

s podmínkou, že bude město
dům do čtyř let demolovat. Za
vybydlený dům zaplatilo město
345 tisíc korun. Šestivchodový
dům plánuje město zdemolovat
s využitím dotace na demolici
prázdných objektů, stejně jako
v letošním roce ubytovnu U Bílého sloupu. Od CPI dostalo
město dvě nabídky, vybrat si
mohlo ale pouze jediný dům.
Ve hře byl i dvouvchodový dům
v Sadové ulici, na který ale vázne zástavní právo. Zastupitelé se
shodli, že demolovat vybydlené
domy v Janově za použití dotace
je žádoucí.
(pur)

CPI BYTY investuje do oprav bytového fondu v Litvínově.

Kraj podporuje protidrogovou politiku
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj rozdal na sociální služby protidrogové politiky tři milióny korun. Téměř osm set tisíc korun získal Most
k naději, organizace, která působí také v Mostě a Litvínově.
Na protidrogové služby mohly
neziskové organizace žádat dotaci z malého dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“, který vyhlásil Ústecký
kraj v letošním roce. Peníze jsou
určeny na protidrogové aktivity
pro příští rok. Celkem si na do-

taci sáhlo šest organizací. Nejvíce
peněz získala nezisková organizace Most k naději, která své sociální služby v oblasti protidrogové politiky nabízí také v Mostě
a Litvínově. Mimo jiné zajišťuje
K-centrum v Mostě nebo terénní protidrogový program v obou
městech. V Janově pak tato ne-

zisková organizace provozuje od
března poradnu v oblasti drogové problematiky. Pomoc a podporu tu najdou nejen lidé závislí
na drogách, ale také jejich rodinní příslušníci, přátelé a obyvatelé
v dané lokalitě se zájmem informovat se o této službě. Poradna
je určena pro lidi starší patnácti
let. Most k naději ale pomáhá
také rodinám, které jsou závislostí některých svých členů zasaženy. „Podpora Ústeckého kraje je

pro nás velmi důležitá a vzhledem
k neziskovému charakteru naší
činnosti také existenčně nutná.
Děkujeme proto představitelům
kraje a konkrétně pak náměstkovi Martinu Klikovi za to, že si
uvědomují, jak důležitá je protidrogová politika pro ‚zdraví‘ celé
společnosti,“ poděkoval ředitel
společnosti Lubomír Šlapka.
Most k naději získal dotaci ve
výši 797 075 Kč na pět svých programů.
(pur)

Krušné hory mají opět svůj kalendář
LITVÍNOV – Letos už po sedmé vychází benefiční kalendář Krásy
Krušnohoří. Ve spolupráci s Destinační agenturou Krušné hory ho
vydává Nadační fond Obnova Krušnohoří. V kalendáři najdete ty
nejlepší fotografie z Fotosoutěže o nejkrásnější fotografii Krušných
hor, kterou už tradičně vyhlásila letos na jaře Destinační agentura
Krušné hory.
Podle pravidel měly být fotograﬁe zaměřené na témata
Krajina a příroda Krušných hor,
Památky a turistické zajímavosti v Krušných horách, Lidé
v Krušných horách, jejich život
a tradice, Lidé v akci, Sportovní
a kulturní akce v Krušných horách. „Nejpovedenější fotograﬁe
se představují právě v tomto kalendáři. Autory letošních fotograﬁí zachycujících Krušné hory
ve dvanácti měsících jsou fotografové z řad amatérů i profesionálů. Většina z nich se do soutěže přihlásila úplně poprvé. Své
štěstí umístit se v soutěži zkusilo
na 20 fotografů,“ prozradila za
Nadační fond Obnova Krušnohoří Kateřina Herzánová. Mezi
výherce patří Jan Fučík, Vladimír Šoral, Ivan Douša, Franti-

šek Haas, Jan Kučera, Vlastimil
Burian, Eva Tylčová, Blanka
Jedličková, Přemysl Jánský, Jaroslav Zimmel a Lukáš Richter.

„Důvodem, který nás každý rok
žene dál, je snaha šířit krásu,
kterou naše pohoří oplývá a podělit se o události, které celoročně
pod hlavičkou Nadačního fondu
probíhají. Každoročně máme obrovskou radost, kolik společností
a jednotlivců si kalendář znovu
zakoupí a podpoří tím společný
zájem i samotný Nadační fond,“
doplnila Kateřina Herzánová.

„Fotosoutěž vyhlašujeme opakovaně každý rok a účastní se jí
stále více lidí. Vyhlásili jsme také
speciální kategorii pro děti a mládež. Mrzí mě, že mezi mladými
takový zájem o fotografování
přírody není, byť jsme pro účastníky připravili pěkné ceny. Pro
příští rok plánujeme novinku.
Kromě fotosoutěže vyhlašujeme
také soutěž o nejzdařilejší videa

I

V případě zájmu si můžete kalendář objednat na telefonním čísle
777 796 165, emailové adrese:
herzanova17@seznam.cz, nebo
na telefonním čísle 476 000 334.
Cena kalendáře je 357,00 Kč / 14,50
EU. Za tuto cenu můžete kalendář
koupit v Infocentru Lesenská pláň
v Horském areálu Lesná.
z Krušných hor. Může se jednat
o záběry přírody, sportu či
rodinných dovolených,“ doplnila
ředitelka Destinační agentury
Krušné hory Eva Maříková.
(pur)
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Podkrušnohorská nemocnice následné
péče nabízí nově také sociální lůžka
LITVÍNOV – V litvínovské Podkrušnohorské nemocnici následné
péče mají nově k dispozici třináct sociálních lůžek. Pokoje přibyly
na zrekonstruovaném patře nemocnice, kde také vznikl kontaktní
sociální úsek určený pro styk s občany.
Zejména nemocným seniorům usnadní nová sociální
lůžka přechod mezi lékařskou
péčí a návratem do domácího
prostředí, případně do domova sociálních služeb. „Sociální
lůžka jsou částečně hrazena
z malé části zdravotními pojišťovnami. Hlavní účast zůstává
na klientech včetně sociálního
příspěvku Ministerstva práce
a sociálních věcí. Lůžka jsou určena pro klienty, kteří odchází
z nemocnice následné péče, ale
nemohou odejít domů. Jsou to
čekatelé na domovy sociálních
služeb,“ říká primář Podkrušnohorské nemocnice následné
péče MUDr. Petr Myšák. V prostorách původně sídlily interní
ambulance. Lékaři ale prostory
uvolnili. Nemocnice následné
péče tak mohla využívat kompletně celou kapacitu objektu.
„Po úspěšném výběrovém řízení
jsme začali s rekonstrukcí těchto prostor už v červnu letošního
roku. Zejména díky skvělé práci
naší vedoucí technického úseku

Janě Kolodzijové se podařilo dílo
dokončit v termínu a k naší spokojenosti. Dělat se muselo prakticky všechno. Od rozvodů, podlah, oken až po změnu dispozic.
Firma European se práce zhostila dobře. Některé práce jsme
dělali vlastními silami. Také
vybavení nakupovali a vybírali
zaměstnanci nemocnice. Děkuji
všem, kdo se do náročné rekonstrukce zapojil a zejména pak
městu Litvínov, které nám na
rekonstrukci poskytlo investiční
dotaci 1 350 000 Kč,“ uvedla
jednatelka Krušnohorské polikliniky, pod kterou Podkrušnohorská nemocnice následné
péče patří, Hana Sošková. Jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje
jsou vybaveny elektrickými lůžky se speciálními zdravotnickými matracemi, uzamykatelnými
nočními stolky, lednicemi a televizory. Příjemným prvkem je
ložní povlečení, které nemá
jednotnou nemocniční bílou
barvu, ale veselé barevné vzory. Na dvojlůžkových pokojích

Nové pokoje mají důmyslné vybavení vhodné pro nemohoucí pacienty.
je možné opticky oddělit lůžka
závěsem. Slavnostního otevření
nově zrekonstruovaného patra
se zúčastnilo kompletně celé
vedení města Litvínova. „Všem
klientům přeji, aby chvíle strávené v těchto prostorách byly pro
ně co nejkratší,“ prohlásila starostka města Kamila Bláhová,
která zároveň vyjádřila spokojenost s tím, že ve městě přibyla
další sociální lůžka nutná pro
komplexní zajištění sociálních
služeb pro Litvínováky.

Primář MUDr. Petr Myšák předvedl pokoje starostce města Kamile Bláhové a místostarostovi Milanu Šťovíčkovi.

Podkrušnohorská nemocnice
následné péče v současné době
poskytuje kromě nových sociálních lůžek také péči na lůžkách
zdravotnických. „Poskytujeme
léčebnou, léčebně rehabilitační
a ošetřovatelskou péči pacientům se stanovenou diagnózou,
u kterých došlo ke zvládnutí
akutního onemocnění, a to až
do té doby nebo v těch případech, pokud tuto péči nelze poskytovat ambulantně a pacienti
mohou zpět do domácího prostředí,“ uvedl dále primář Petr
Myšák. Díky dotaci Ústeckého
kraje, kterou Podkrušnohorská nemocnice následné péče
čerpala opakovaně, se podařilo vyměnit všechna původní
lůžka v celé nemocnici za moderní elektrické polohovatelné
postele. Rekonstrukce nových
prostor vyšla na téměř dva milióny korun. Další bezmála půl
miliónu korun stálo vybavení.
Podle ředitelky Krušnohorské
polikliniky Hany Soškové bude
díky nově vzniklým lůžkům
zcela porytá potřeba Litvínova
pro tuto formu péče. Krušnohorská poliklinika už provozuje
40 sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení. Celkem jich
tak bude v Litvínově k dispozici
až 53. Péče na takovém lůžku
je hrazena z prostředků klienta a dále z prostředků MPSV
jakožto příspěvku na péči dle
kategorie soběstačnosti klienta.
(pur)

Následující tři měsíce nechoďte do lesa!
Litvínov vydal zákaz vstupu
LITVÍNOV – Následky ničivé vichřice, která se nad Českem prohnala
koncem října, budou pociťovat lidé ještě několik dalších měsíců. Popadané stromy a škody na domech už jsou sice z měst odstraněny,
další tři měsíce se ale budou likvidovat polomy v lesích. Po tu dobu
platí zákaz vstupu do lesů, který vydalo město Litvínov.
„Odbor životního prostředí
Městského úřadu Litvínov, jako
orgán státní správy lesů, obdržel
od Lesů ČR a Správy městských
lesů Most žádost o dočasné vyloučení vstupu veřejnosti na
pozemky a lesní porosty v konkrétních katastrálních územích.
Požadována je zákonná lhůta
3 měsíců, kterou uplatňují správci lesa k odstranění důsledků
kalamity na lesích ze dne 28. až
29. 10. 2017,“ uvedla k situaci starostka Litvínova Kamila
Bláhová. Zákaz vstupu do lesů
by měli lidé respektovat s ohledem na vlastní bezpečnost.
Právě procházka lesem stála
život jednu ze tří obětí nedávné vichřice. „Omezení je nutné
z důvodu zajištění bezpečnosti
v poškozených lesích a umožnění
zpracování poškozených porostů

nahodilou těžbou. Do zákazu
jsou zahrnuty jen nejhůře postižené polohy a katastry většinou
vrcholové partie Krušných hor.
Obecní úřad obce s rozšířenou
působností je v tomto případě
lesním zákonem zmocněn vydat

nařízení obce pro správní obvod
ORP Litvínov,“ dodává starostka
Litvínova Kamila Bláhová.

Vichřice řádila i v Lomu
a Meziboří
Vichřice v Meziboří během
jediného dne pokácela osmnáct
stromů. Jeden přitom padl dokonce na budovu technických
služeb. „Velká pochvala a uznání
patří našim dobrovolným hasičům. Celý den byli v terénu a likvidovali následky vichřice. Samozřejmě na jejich plné nasazení
budeme myslet také při udílení
odměn za činnost v závěru roku.
Pochvala patří rovněž zaměstnancům technických služeb, kteří
se do likvidace škod rovněž zapojili. Velmi spokojen jsem také
s prací Policie ČR,“ pochválil
starosta Meziboří všechny, kdo
v závěru října při přírodní kalamitě padlé stromy z ulic města
odstraňovali. V Lomu pak vichřice napáchala škody za téměř
půl miliónu korun. Mimo jiné

za své vzala také vzrostlá vrba
před místním kostelem. (pur)

Kam na lesní
procházku nechodit
Rada města Litvínova vydala nařízení o dočasném
vyloučení vstupu veřejnosti
do lesních porostů na katastrálních území Brandov
(územní působnost obce
Brandov), Rudolice v Horách, Malý Háj, Svahová I,
Hora Svaté Kateřiny (územní působnost města Hora
Svaté Kateřiny), Mníšek
v Krušných horách (územní
působnost obce Nová Ves
v Horách), Klíny (územní působnost obce Klíny),
Křížatky (územní působnost města Litvínova), a to
po dobu 3 měsíců, počínaje
dnem vydání tohoto nařízení.



JAK TO VIDÍM

Litvínovská ODS upozorňovala už na jaře letošního roku
na uzavřené víceúčelové hřiště
u základní školy s rozšířenou
výukou jazyků. Vedení města
nás tehdy ukonejšilo zprávou,
že se hřiště bude přes prázdniny
rekonstruovat a děti ho dostanou jako dárek do nového školního roku. Dodavatelská firma
splnila, co měla, a 1. září bylo
hřiště hotové. Od té doby ale
marně několikrát týdně beru za
kliku u zamčené branky. Hřiště
je pro děti dál nepřístupné. Na
skvělý umělý povrch se mohly
dívat přes drátěný plot i v době,
kdy vrcholilo babí léto. Na nové
ploše se v současné době válí

hromady
vlhkého
tlejícího
listí, které
nikdo neuklízí. Město
s otevřením hřiště čeká podle
mých informací na dobu, kdy
bude instalován nový kamerový bod. Ono totiž sportovat bez
dohledu kamerového systému
zřejmě není to pravé. Jen věřím, že dřív, než se hřiště dětem
odemkne, nenapadne v Litvínově sníh. Jako dárek k novému školnímu roku hřiště město
nestihlo, snad stihne alespoň
dárek vánoční.
Daniel Volák (ODS)
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Předčasný vánoční dárek pro
klienty DSS Háj u Duchcova
ÚSTECKÝ KRAJ – Nové auto díky štědrým sponzorům získal Domov
sociálních služeb Háj u Duchcova, jehož zřizovatelem je Ústecký
kraj. Do projektu Sociální automobil společnosti KOMPAKT vstoupilo krajské sociální zařízení už potřetí.

Děti se učily lásce ke knihám.

Děti z lomské mateřinky
zamířily do knihovny
LOM – Lásce ke knihám se děti
v Lomu učí už v mateřské škole.
Na předčtenářské dovednosti
se zaměřuje mateřinka v rámci
projektu „Kniha je můj kamarád, chráním ji a mám ji rád“.
Knihám a předčtenářským
aktivitám věnovala lomská
mateřinka celý měsíc. Projekt
„Kniha je můj kamarád, chráním ji a mám ji rád“ byl nejen
úzce spojen s literární výchovou, byl také zaměřen na enviromentální výchovu. V rámci
projektu děti například navštívily lomskou knihovnu. „S Dráčky
jsme se vydali do knihovny, kde
se nám celé dopoledne věnovala
knihovnice Jitka Riegerová. Návštěvě knihovny předcházela projektová práce s environmentální

tématikou a také intenzivní četba a práce s knihou, mluveným
slovem a rétorikou zaměřená
na rozvoj předčtenářských dovedností a kritického myšlení
pomocí metody řízeného čtení,
vyprávění, doplňování příběhu,“
říká učitelka Jitka Strýhalová.
Pro děti jsou podobné projekty
vítaným zpestřením a zábavou.
Navíc posunují dětskou fantazii
a připravují děti na školu a na
vstřebávání vědomostí. „Děti si
dopoledne v knihovně moc užily, zaujaly je nejrůznější knihy
a nadchly je oblíbené hádanky,
za které si na závěr jako obvykle
vysloužily sladkou odměnu. Za
možnost navštívit knihovnu děkujeme,“ doplnila Jitka Strýhalová.
(pur)

Na nový sociální automobil se
složilo třicet sedm štědrých dárců. Jejich reklama bude s klienty
DSS Háj u Duchcova jezdit dalších šest let. „Chtěl bych poděkovat sponzorům i firmě za krásný
dárek, který naši klienti dostali
k Vánocům. Poděkování patří

i obcím, které se do akce rovněž
zapojily a ze svých rozpočtů na
pořízení sociálního automobilu přispěly. V dnešní době není
jednoduchá záležitost odpovědně
poskytovat sociální služby. Proto mě velmi těší, že se stále ještě
najdou lidé, kterým není osud

našich klientů lhostejný a chtějí
jim jejich život zpříjemnit a ulehčit. Nový automobil k tomu určitě
přispěje. Určen je totiž především
pro převážení klientů,“ poděkoval při přebírání automobilu
ředitel zařízení Oldřich Malý.
Svým dílem na pořízení sociálního automobilu pro hájský
domov sociálních služeb přispěly také některé firmy z Mostu, mimo jiné například Výtahy
Hasman. Tradičně už na sociální

Od zástupce společnosti KOMPAKT převzal sociální automobil ředitel zařízení Oldřich Malý (vpravo).

automobily přispívá také firma
HST Hydrosystémy, jejíž inzerát
vozí i sociální automobil mezibořské Energie nebo teplického domova sociálních služeb.
Na auto přispělo ale také město
Bílina. Projekt, díky kterému
se rozdalo už téměř šest set automobilů, vznikl v roce 1996.
„Rok od roku počet předaných
aut stoupá, v letošním roce jsme
už rozdali 65 po celém území naší
republiky. Zařízení kontaktují
centrálu naší společnosti sama,
jsou to většinou domovy sociální
péče a dětské domovy. Projekt je
nastaven tak, že sociální zařízení
vozidlo využívá po dobu šesti let,
a pokud spolupráce funguje, pak
se projekt opakuje. Po šesti letech
může zařízení původní staré auto
také za zbytkovou cenu odkoupit,“ říká ředitelka společnosti
KOMPAKT Renata Marková.
Pořizovací cenu sociálního automobilu zaplatí sponzoři. Na
společnosti KOMPAKT zůstává
nelehká práce sehnat tolik inzerentů, aby se auto zaplatilo.
„V regionu Mostecka a Teplicka
máme klientelu vytvořenou, padesát procent klientů svou pomoc
opakuje. Za celou dobu historie
projektu se ještě nestalo, že by se
nepodařilo cenu auta poskládat,“
doplnila Renata Marková. (pur)

Sobota 11. listopadu bude dnem
Národní potravinové sbírky
V Ústeckém kraji se do Národní potravinové sbírky zapojí 69 obchodů

P

orušené paragrafy

Vězení ho příliš
nenapravilo
Sotva opustil brány vězení,
hned se pustil opět na dráhu
zločince. Zřejmě život bez peněz na svobodě nezvládal šestadvacetiletý muž z Mostu.
V říjnu se dostal po odpykání
trestu na svobodu, a ještě týž
měsíc vykradl kanceláře jedné
firmy. Nakonec ale výčitky svědomí zvítězily a muž se hned
druhý den přiznal. „Policie
v Mostě sdělila ve zkráceném
přípravném řízení podezření ze
spáchání přečinu krádeže 26letému muži z Mostu. Ten se měl
minulý týden v Mostě v pozdně
noční době vloupat v panelovém
domě do kanceláře jedné firmy.
Dovnitř se dostal za použití násilí a uvnitř odcizil finanční hotovost vyšší než 20 tisíc korun.
V domě byl před tím na návštěvě. Na druhý den se dostavil na
obvodní oddělení Policie ČR, kde
se přiznal k vloupání. Odcizené
peníze ale stihl utratit, prý v různých hernách na automatech.
Kradl i přesto, že byl již za majetkový delikt odsouzen k nepodmíněnému trestu, který vykonal
v říjnu 2017,“ uvedla k případu
policejní mluvčí Ludmila Světláková. Za novou krádež mu
hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Deset let za chuť na
pivo
Neovladatelná chuť na pivo
může vyjít dvaapadesátiletého
Mostečana pěkně draho. Na alkohol mu totiž nestačily peníze, a tak si je chtěl opatřit lou-

peží. Vybral si pro svůj záměr
pro něj nejlehčí cíl, a to nezletilého chlapce. „Minulý měsíc
v podvečerní době na chodníku
v centru města v blízkosti autobusové zastávky pokřikoval
na nezletilého chlapce, kterému
nadával. Poté po něm požadoval pivo. Když mu mladík sdělil,
že pivo nemá, přistoupil muž
k němu a vyhrožoval tím, že
vytáhne nůž a bodne ho, pokud
mu nedá na pivo. Muž z místa
nakonec odešel poté, co na něj
náhodní chodci začali volat, aby
nechal chlapce být. Ke zranění
ani ke škodě na majetku nedošlo,“ popsala událost policejní
mluvčí Ludmila Světláková.
Obviněný je stíhán na svobodě
a hrozí mu až desetiletý trest
odnětí svobody.

Touha po televizní
slávě
Škodu za šestnáct tisíc korun
způsobil senior z Mostu. Chtěl
se vidět v televizi, a tak vzal nůž
a propíchal kola zaparkovanému autobusu. Nijak se při svém
činu neskrýval. Naopak doufal,
že si ho lidé všimnou a okamžiky slávy ho neminou. Kolemjdoucí si skutečně všimli, jak
jednasedmdesátiletý muž nožem propíchal čtyři pneumatiky
zaparkovaného vozidla tovární
značky Mercedes Sprinter Bus
a informovali policisty. „Muž
po incidentu zamířil do nedaleké hospody. Hlídka policie, která na místo přijela, podezřelého
vypátrala nedaleko budovy venku a zadržela ho. Nůž měl muž
u sebe v igelitové tašce,“ uvedla
policejní mluvčí Ludmila Světláková.
(pur)

I letos může každý z nás pomoci nákupem potravin a drogistického zboží lidem v nouzi.
Národní potravinová sbírka se
uskuteční v sobotu 11. listopadu. Potraviny pak putují například matkám samoživitelkám,
lidem v azylových domech, seniorům a dalším potřebným.
„V sobotu 11. listopadu mají
lidé z celé České republiky – tedy
i obyvatelé Ústeckého kraje - možnost od 8 do 20 hodin
v rámci Národní potravinové
sbírky zakoupit trvanlivé potraviny a drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji
hmotné nouze. Pomoc pak putuje zejména k seniorům, matkám
samoživitelkám, pěstounským
rodinám a dětem z dětských
domovů atd.,“ říká k Národní
potravinové sbírce Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys
pro společnost.
Sáček těstovin, masová konzerva, balík dětských plen – pro
někoho běžná položka na týdenním nákupním seznamu.
Pro jiného to může být zásadní
věc, která mu výrazně ulehčí život. Národní potravinová sbírka
proto již tradičně dává možnost
každému, kdo může a chce,

pomoci potřebným. Hlad totiž
není bohužel ani u nás abstraktní pojem - podle kvalifikovaných odhadů žije u nás na hranici chudoby nebo sociálního
vyloučení téměř 1,5 milionu
lidí. Záštitu nad letošním - již
pátým ročníkem převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.

je k dispozici na www.potravinypomahaji.cz. V porovnání
s rokem 2016 je to o 90 zapojených prodejen více. Sbírka loni
vynesla 312 tun zboží, z toho 4,6
tun drogistického zboží.
Seznam prodejen v Ústeckém
kraji najdete: http://potravinypomahaji.cz

Národní potravinová sbírka
se letos uskuteční v 395 obchodech partnerských řetězců a 355
prodejnách drogerií. Do projektu se zapojili Tesco, Globus, Penny Market, Kaufland, Albert,
Lidl, BILLA, Makro a ve všech
drogeriích dm markt a ROSSMANN. Přehled všech prodejen

Cesta potravin vede z nákupního košíku dárců k dobrovolníkům, kteří budou přímo
v obchodech za pokladnami
a budou označeni logem sbírky.
Ti převezmou darované potraviny, roztřídí a večer 11. listopadu
budou darované potraviny převezeny do potravinových skladů

České federace potravinových
bank. Odtud již potraviny putují k jednotlivým charitativním
organizacím a přes ně k potřebným. Důležité je, že cesta potravin je přímá a krátká. Darované
potraviny zůstávají v pobočce
potravinové banky v Ústeckém
kraji, kde byly darovány. Proto
darováním pomáhají dárci především ve svém okolí.
Bez dobrovolníků, kteří darují svůj čas, by se sbírka neuskutečnila.
Národní potravinová sbírka
by se nemohla uskutečnit bez
pomoci a nadšení dobrovolníků. Podle odhadů Byznys pro
společnost bude letos svůj čas
darovat 4 500 lidí - toho 451
v Ústeckém kraji - ve všech zapojených městech. Na webových stránkách projektu www.
potravinypomahaji.cz lze najít
rovněž tipy na vhodné potraviny
nebo drogistické zboží, které darovat. Jde například o konzervy
všeho druhu, instantní polévky,
mouku, cukr, luštěniny, těstoviny, rýži, krupičku, cereálie, dětské výživy, cukrovinky pro děti
(čokolády, bonbony), trvanlivé
uzeniny, prací prášky, sprchová
mýdla, dětské pleny.
(nov)
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V Mostě proběhlo celostátní
skautské setkání
MOST - Bezmála dvě stě účastníků dorazilo do Mostu na celostátní skautské setkání nejmladších skautů a skautek z celé republiky.
Jednadvacet týmů, tak zvaných vlčat, světlušek a žabiček, z více jak
deseti měst se zúčastnilo dalšího ročníku skautské Umělecké šestky.
Do celostátního kola soutěže,
které se uskutečnilo ve dnech 3.
– 5. 11. v Mostě postoupil každý
z týmů, který prošel kvalifikačním sítem, splnil úkoly, které
byly zadány a plněny v oddílech
a střediscích po celé zemi na jaře
a v průběhu letních prázdnin
a prvních podzimních týdnů.
Do letošního ročníku pořadatelé začlenili úkoly a aktivity
k podpoře sounáležitosti a vztahu k místu bydliště a ke svému
okolí. Během víkendového setkání v Mostě skauti zaplnili
areály obou mosteckých základních uměleckých škol. Výtvarná

tvorba a divadelní část probíhala
v ZUŠ Moskevská, hudební část
pak v ZUŠ F. L. Gassmanna. Zde

také proběhlo slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků celé akce.
Mostečtí skauti mysleli také
na místní děti. V září byla vy-

hlášena soutěž pro děti ve věku
6 až 11 let s názvem „Moje město, Můj domov.“ Do soutěže
zaslalo svá díla třiapadesát dětí
ze 7 škol. Vernisáž všech výtvarných děl a fotografií a předání
ocenění proběhlo v sobotu 4.
11. v rámci skautské Umělecké
šestky.
V sobotu na skautskou akci
navazovalo rukodělné a tvořivé
odpoledne pro širokou veřejnost. Pro všechny zájemce, kteří
měli chuť si něco vyrobit nebo
namalovat, bylo připraveno více
jak deset stanovišť se zajímavými rukodělnými aktivitami
a workshopy.
(nov)

Lom stále hlídají mostečtí strážníci
LOM – Město Lom zatím stále využívá mostecké strážníky. V současné době ale vedení města hledá alternativu. Může jí být městská
policie od jiných sousedů, nebo například agentura, která by zajišťovala pořádek v ulicích Lomu.
Třístrannou dohodu mezi
Mostem, Ústeckým krajem
a městem Lom, na jejímž základě mostečtí strážníci vykonávají službu také v Lomu, chce
Most vypovědět. „To ale není
tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Dohodu nelze jen tak
vypovědět, musíme se na jejím
ukončení dohodnout. A to pro
Lom v současné době není možné. Městská policie Most je pro
nás důležitá pro provoz městského kamerového systému. Jednou
z podmínek pro získání dotace
bylo právě to, že systém bude

provozovat městská policie.
Nechceme dotaci vracet, a tak
hledáme cestu, jak Mostu vyhovět a zároveň nepoškodit Lom,“
uvedla starostka Lomu Kateřina Schwarzová. Jednou z možností je uzavřít smlouvu s dalším sousedem, který má rovněž
městskou policii. V úvahu připadá Litvínov či Osek. „S Litvínovem jsme už v minulosti jednali. Je to jedna varianta, ale ne
jediná. Hledáme řešení vzniklé
situace. Oslovili jsme také ministerstvo vnitra, které nám dotaci
na kamerový systém poskytlo.

Jednat můžeme o provozu kamerového systému například
i s Policií ČR. Ve hře jsou i bezpečnostní agentury, které by sice
nemohly provozovat kamerový
systém, ale mohly by zajišťovat
bezpečnost a pořádek v ulicích
města bez pravomocí městské
policie,“ nastínila možnosti Kateřina Schwarzová a dodala, že
zatím není jasno, jakou možnost město využije, v žádném
případě ale město nezůstane
bez ochrany. „Do budoucna
plánujeme také rozšíření kamerového systému. V současné
době máme v Lomu dva kamerové body. Jeden je na radnici,
druhý na křižovatce Vrchlického
a Podkrušnohorské ulice,“ uzavřela starostka.
(pur)

Technohraní opět slavilo úspěch
MOST – Ve Středisku volného
času se konalo již druhé Technohraní. Opět o něj byl velký
zájem.
Do soutěží se aktivně zapojilo 538 dětí od šesti do dvanácti
let, tedy o několik desítek více
než v roce 2016. Během akce do
Střediska volného času zavítalo
na 1 600 lidí. „Z úspěchu druhého Technohraní máme velkou radost a předpokládáme, že v příštím roce bychom ho uspořádali
znovu. Město totiž dlouhodobě
podporuje technické vzdělávání
zejména žáků základních škol.
Nedávno jsme připravili ChemShow a s finanční podporou Vršanské uhelné zahájili velký celoroční projekt Dílny. Na jaře jsme
uspořádali workshop a následnou soutěž s názvem Roboshop,
pravidelně organizujeme exkurze
v Průmyslové zóně Joseph a společně s Okresní hospodářskou
komorou jsme připravili projekt
Mosty k matematice. Aktivit
v této oblasti je zkrátka celá řada
a určitě v nich chceme pokračovat,“ uvedl náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol.
(dun)

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
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 60let
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

sport

Černí andělé drží neporazitelnost,
doma zdolali Veselí
MOST – V dalším kole MOL ligy házenkářek se na palubovce domácího DHK Baníku Most představil silný celek Veselí nad Moravou.

SK Leon na MS WTKA 2017
MOST -V pondělí 23. října odjela z Mostu skupina kickboxerů
reprezentovat své oddíly, města a Českou republiku na největší „Sjednocené mistrovství
světa bojových umění asociace
WTKA“. Mistrovství proběhlo
v italském městě Massa Carrara.
Organizátorům se již léta
daří na tomto turnaji sjednotit
závodníky světových asociací,
např. WKA, ISKA, IAKSA atd.
Na letošní ročník přijelo dle slov
organizátora 5 tisíc závodníků.
Diváci zde mohli vidět soutěže
ve všech disciplínách Kickboxu,
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
4. místo
4. místo

11

10. listopad 2017

David Konečný
David Konečný
Lukáš Svetlák
Mohammad Jafar
El Jafar
Tomáš Šebek
El Jafar
Lukáš Svetlák
Mohammad Jafar
Mohammad Jafar
Tomáš Šebek
Michael Hauser
Zdeněk Marel
David Konečný

Muay Thai, Karate, Tae Kwon
Do, Savate, Wu-Shu, Kung-fu,
BJJ, MMA aj.
V rámci tohoto výjezdu Českou republiku reprezentovali
závodníci z těchto oddílů.
SK Leon, Most: David Konečný, Tomáš Šebek, Lukáš Svetlák,
Zdenek Marel a Michael Hauser.
Schejbal Gym, Lovosice: Mohammad Jafar a El Jafar.
Trenér státní reprezentace
Petr Václavík se svým týmem
přivezl domů 12 medailí, z toho
5x zlato, 2x stříbro a 5x bronz.
Výsledky:
Light Kick
Lightcontact v ringu
Lightcontact v ringu
Fullcontact
Lightcontact v ringu
Lightcontact v ringu
Lightcontact na tatami
Lightcontact na tatami
Lightcontact v ringu
Low Kick
Kung-fu sestavy beze zbraně
Semicontacet
Lightcontact na tatami
Kung-fu sestavy beze zbraně

Představujeme hráče týmu Mostečtí Lvi:

Lukáš Machač
Obránce. Narozen: 10. 11.
1994. Výška 174 cm. Váha
65 kg. Začínal v sezoně 2009 –
2010 v týmu HC Litvínov U16.
V nadcházející sezoně už hrál
za U18, aby následně odešel
do týmu Stadionu Litoměřice.
V sezoně 2013 – 2014 se přesunul do Mostu U20, odkud přešel v ročníku 2014 – 2015 do
týmu HC Draci Bílina. V Bílině hrál i v následujících dvou
ročnících. V dresu HC Draci
odehrál šest desítek utkání
v základní části a šest utkání

Diváci viděli dva rozdílné
poločasy. V tom prvním drželo
Veselí s mistrovským Baníkem
dlouho krok a domácím se nedařilo soupeři odskočit.
Důvodem byla celá řada
nepřesností na obou stranách, vynikající výkon
podávala v brance Veselí
Simona Lekešová. Navíc
třem hráčkám domácích
se nepodařilo proměnit
sedmičku.
Do druhé poloviny
utkání už ale domácí
hráčky vstoupily bojovněji, střelecky se začalo
dařit Sáře Kovářové a Simoně Szarkové, v brance
domácí tým skvěle podržela Dominika Müllnerová. Zpestřením závěru
utkání, kdy už bylo o vítězi víceméně rozhodnuto, bylo vyloučení trenéra Luboše Hudáka.
„Museli jsme se tentokrát
vyrovnat s některými zejména
zdravotními nástrahami. Na
doporučení lékaře jsme do zápasu nemohli pustit Markétu
Jeřábkovou, ani Simona Szarko-

vá nebyla před utkáním úplně
zdravotně fit. V prvním poločase
jsme měli obrovský problém se
prosadit přes soupeřovu vyni-

kající brankářku. Bohužel naší
největší nemocí v poslední době
je koncovka, neproměňujeme
šance a nedostaneme se do našeho obvyklého tempa. Sami se pak
trápíme, ačkoli si dokážeme dobře vypracovat šance, ať už z prostoru brankoviště, nebo ze spojky. Naopak naší velkou výhodou

je, že svou hru neustále tlačíme
kupředu ve velkém tempu. Momentálně máme i velký problém
s proměňováním sedmiček, když
naše tři vyhlášené sedmičkářky
neuspějí. Na tom určitě budeme
muset zapracovat,“ řekl k průběhu zápasu domácí kouč
Černých andělů Peter
Dávid. Trochu skromnější byl po skončení utkání
trenér hostí Ľuboš Hudák. „Druhý poločas jsme
se trápili v útoku, naprosto nám nešla střelba, ať už
z vyložených šancí nebo ze
střední vzdálenosti. Tam
se Mostu podařilo odskočit, Müllnerová v brance
Mostu podala ve druhém
poločase také vynikající
výkon, takže nezbývá než
poblahopřát soupeři k vítězství,“ řekl.
DHK Baník Most –
SHK Veselí nad Moravou 30:24
(12:11). Nejvíce branek: Szarková 9, Kovářová 9, Zachová 5/2 –
Šustková 7/1, Olšovská 4/2,
Novotná 4. Rouzhodčí: Šlezingr
David, Špunar Jiří. Sedmimetrové hody 5/2 – 5/3. Vyloučení
2/2, červená karta trenér hostí.
Diváci: 825.
(jak)

Most ve vedení třetí ligy stolního tenisu
MOST – V mostecké sportovní hale pokračoval ligový stolní tenis.
Tým SKST Baník Most A si pod vedením kapitána Jana Macháčka
dvěma domácími výhrami vybojoval vedení v tabulce průběžného
hodnocení 3. ligy.
Nejdříve se Baníkovci představili proti týmu SF SKK EL
Niňo Praha F. Utkání skončilo
s výsledkem 10:5. Po úvodních
čtyřhrách bylo skóre na zápasy
1:1, kdy nejlepší dvojice Mostu
Jan Macháček - Bořík podlehla
nasazenému páru soupeře a naopak nová dvojice Jiří Macháček
- Bíma bez větších problémů vyhrála 3:1. Po prvních dvouhrách
však Baník soupeři odskočil až
na stav 5:2 a další průběh si pak
jeh hráči pohlídali. Body Baníku: Jan Macháček 4; Miroslav
Bíma 2,5; Milan Bořík 2; Jiří
Macháček 1,5.
Na stejné vítězné vlně se nesl
i druhý zápas, v němž domácí

vyzvali Sokol Roztoky. Úvodní
čtyřhry zvládli domácí bez větších problémů 3:0 na sety. Po

smolné prohře Milana Boříka
s Josefem Žáčkem hosté stáhli
stav utkání na 2:3. Další dvouhry si ale borci Baníku ohlídali a nakonec Roztoky porazili
10:4. Body: Jiří Macháček 3,5;
Miroslav Bíma a Jan Macháček
2,5; Milan Bořík 1,5. (hou, jak)

MOST - První semifinále Mostecké ligy malé kopané proti sobě
svedlo týmy Atlético Most a Gamblers Most, druhé pak mužstva Inseminátors FC a Jablíčka Chomutov.

v play off. Za tým Mostečtí Lvi
má na svém kontě jedno utkání
a jednu vstřelenou branku.

by obstálo ve srovnání s jakýmkoli zápasem Superligy. První
semifinále pro sebe nakonec jen
těsně 2:1 získali Gamblers Most.
Druhým semifinále byl střet
mezi Inseminátors FC a Jablíčky

Chomutov. To pro sebe nakonec
dokázali získat Inseminátors
FC v poměru 6:2 po půli 4:0.
V současnosti mají k finále blíže
Gamblers Most a Inseminátors
FC, čímž by se zopakovalo finále
MLMK z roku 2015. Ani v jednom případě však ještě není nic
jisté a diváci se mohou o víkendu těšit na odvety.
(jan, jak)

Litvínovské sportovní gymnastky přivezly z Belgie stříbro
ANTVERPY - Krásný a navíc famózně úspěšný byl pro litvínovské
sportovní gymnastky mezinárodní závod Wase Gymcup 2017, který
se uskutečnil v belgických Antverpách.
Na téměř 900 kilometrů dlouhou cestu do dějiště závodu se
vydalo družstvo KSG Litvínov ve
složení Agáta Strýhalová, Patricie
Makovičková, Denisa Chaloupková a Uršula Hocelíková, společně s trenérem Sergejem Kargalcevem a doprovodným týmem.
I přes zcela novou zkušenost
zahraničního závodu nastoupily
gymnastky s jistotou a odhodláním. Po úspěšném přeskoku,
za který družstvo získalo vysoké

ohodnocení, jej čekaly sestavy
na bradlech, které děvčata zacvičila bez jediné chyby. Gymnastky zazářily i při obtížných
sestavách na kladině. Na prostných pak děvčata předvedla
choreograficky velmi propracované sestavy s hodnotnými prvky. „Přestože se závodilo v opravdu těžké konkurenci 13 družstev
z Belgie a Nizozemí a setkali jsme
se i s mimořádně silnými týmy
belgické a holandské reprezen-

tace, dosáhlo naše družstvo na
všech nářadích vysokých 134,366
bodů, které nám s přehledem
a jistotou zajistily fantastické 2.
místo,“ přiblížila atmosféru závodu Jitka Strýhalová.
Litvínovská děvčata uspěla
i v soutěži jednotlivců. Zazářila Agáta Strýhalová. Z počtu
všech 48 závodnic vybojovala 4.
místo. Současně s gymnastkami
na prvních třech postech dosáhla počtu 47 bodů, od jednotlivých pozic dělily všechna čtyři
děvčata pouhé setiny bodů, které medailově rozhodly ve prospěch belgických reprezentan-

Hokejová extraliga má teď
krátkou pauzu, kterou vyplní turnaj Karjala Cup. Další
kolo se tak odehraje až ve
středu 15. listopadu. HC Verva Litvínov se v něm představí na domácím ledě a změří
síly s BK Mladá Boleslav.
Utkání začíná v 17.30 hodin.

Souš doma
remizovala s Kladnem
Náš jediný zástupce ve fotbalové divizi dospělých, tým
Baníku Souš, hrál doma proti SK Kladno. Zápas nakonec
skončil bez branek a dělbou
bodů. Podle trenéra Petra Johany byla Souš v první půli
lepší, ale nedokázala proměnit šance. V druhém poločase už byla hra vyrovnaná.

Derby krajského
přeboru ovládl MFK
V derby utkání krajského
přeboru dospělých v kopané, v němž nastoupil domácí kombinovaný tým Sokola
Horní Jiřetín a FK Litvínov
proti Mosteckému FK, byl
úspěšnější celek hostí, který
zvítězil 1:4, po poločasu 0:2.
Branky v utkání: 61. Linka 25. Vait, 39. Bíro, 67. Lácha,
89. Milan Macháček.

Debakl hokejistek
v duelu s Kladnem
Hokejistky HC Litvínov
se představily v sedmém
utkání soutěže na domácím
ledě. Bohužel se jim tentokrát vůbec nedařilo. Nejenže
nevstřelily ani branku, ale
ještě utrpěly debakl 0:5 od
Kladna.

Lvi se v sobotu
střetnou
s Litoměřicemi

V prvních semiﬁnále slavili výhry hráči
Gamblers Most a Inseminátors FC
První duel obstarali vítězové letošní základní části, Atlético Most, a úřadující mistři,
Gamblers Most. Utkání mělo
všechny parametry špičkového
malého fotbalu a bez problémů

Na extraligu zase až
po přestávce

tek. Agáta se také svou druhou
nejvyšší známkou probojovala
do finále na přeskoku, kterého se nakonec z organizačních
důvodů nezúčastnila. Na 12.
místě skončila nejmladší členka týmu Patricie Makovičková.
Denisa Chaloupková obsadila
21. místo a na 31. místě skončila Uršula Hocelíková.
Dalším mezinárodním závodem pro závodnice KSG Litvínov bude start v Paříži. Stěžejním závodem podzimní sezony
bude i krajský přebor družstev
v Liberci a samozřejmě mistrovství ČR v Brně.
(str, jak)

Stadion Litoměřice B bude
dalším soupeřem týmu Mostečtí Lvi. Utkání se odehraje
na zimním stadionu v Mostě, v sobotu 11. listopadu
od 17.30 hodin. Vstupné na
utkání je pro fanoušky opět
zdarma.

Král hrál semiﬁnále
a ﬁnále
Jiří Král, reprezentant
Badmintonového klubu Baník Most, se představil na
mezinárodním turnaji U19
ve slovinské Mirně. Ve dvouhře potvrdil své nasazení
a postoupil do čtvrtfinále,
kde podlehl Srbovi Miličovi.
Ve čtyřhře s Matějem Hubáčkem ze Sokola Meteor
Radotín mu chyběl jen malý
kousek ke zlatu. Kluci ve finále prohráli s rakouským
párem 18:21 ve třetím setu.

Starší žáci vyzvou
Mariánské Lázně
V neděli 12. listopadu
bude další kolem pokračovat
basketbalová Regionální divize starších žáků kategorie
U15. Domácí BK Baník Most
v něm změří síly s BK Mariánské Lázně. Utkání se hraje
v mostecké sportovní hale od
11 hodin.
(jak)
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Fotograﬁcké skvosty Sebastiana Fischera.
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LITVÍNOV – V litvínovském zámku Valdštejnů byla slavnostně zahájena vernisáží
fotografická výstava Krušné hory objektivem českých a německých fotografů,
která v prostorách zámku potrvá až do
března 2018.
Fotografická výstava je součástí
projektu Historie a současnost všemi
smysly, který díky podpoře Ústeckého
kraje pořádá Partnerský spolek Litvínov, a to ve spolupráci s Destinační
agenturou Krušné hory.
„Výstava je součástí řady akcí, které v letošním roce proběhly a budou
probíhat u příležitosti 25. výročí partnerství

města Litvínova s německým Olbernhau. V této
souvislosti se sluší poděkovat všem, kteří se na navázání rozvíjení partnerství a kontaktů za celých
25 let podíleli a kteří je rozvíjejí i v době současné. Všichni vnímáme, že nezastupitelnou roli zde
sehrávají oba partnerské spolky, jak Partnerský
spolek města Olbernhau, tak také náš litvínovský
v čele s Marií Svačinovou, který je iniciátorem
a organizátorem dnešní výstavy,“ pronesla úvodní
slova místostarostka Litvínova Erika Sedláčková.
Návštěvníci zámku se tak mohou kochat fotografiemi a sledovat rozdílný osobitý styl a techniky
českých fotografů Miloše Žihly, Jana Šulce, tak
i německého Sebastiana Fischera.
(sol)

Zástupce šéfredaktorky:
Mgr. Vlasta Šoltysová,
(soltysova@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
Roman Moucha
(grafik@homerlive.cz)
tel.: 476 108 412
Obchodní oddělení, inzerce:
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
tel.: 476 108 410, 737 261 941

Krušné hory
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Na výstavě nechyběla litvínovská
místostarostka Erika Sedláčková.
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Předplatné:
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Výstavu představují také fotograﬁe Jana Šulce.

Marie Sv
Destinač ačinová, ředitelk
ní agent
urou Kru a Partnerského
sp
šné hory
a za pod olku Litvínov, k
pory Úst
t
eckého k erý společně s
raje výst
avu pořá
dal.

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

