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První bobová dráha se staví na Klínech
KLÍNY - Jediná bobová dráha na české straně Krušných hor vyrůstá
ve Sport areálu Klíny. Stavba je v plném proudu. Poprvé mají boby
vyjet na dráhu 2. června 2018.
Sport areál Klíny vybral moderní variantu rakouské firmy
Brandauer GmbH. Boby budou
jezdit na speciální samonosné trubce o průměru 150 mm.
Jednoduchý a maximálně bezpečný systém bez rozměrného bobového žlabu umožňuje
postavit ve Sport areálu Klíny
nejdelší dráhu tohoto výrobce
v Čechách a na Slovensku. Bobová dráha dlouhá 900 metrů
bude křižovat sjezdovku. „Než
napadne sníh a začneme upravovat sjezdovku, bobovou dráhu
v úseku na sjezdovce jednoduše
demontujeme. Hned na jaře, kdy
už nebude sníh kvalitní a vhodný
pro lyžování, odhrneme jeho část
a bobovou dráhu opět zprovozníme. Jedná se o rychlé a jednoduché úkony, které umožňuje právě
systém bobů na samonosných
trubkách,“ informoval jednatel
Sport areálu Klíny Josef Dlouhý.
Systém bobů na samonosné
trubce patří také k bezpečnějším variantám. Nehrozí v žádném případě, že by se boby
dostaly mimo dráhu. „Jedná se
o velmi bezpečnou technologii,
díky speciální konstrukci nemohou boby vypadnout z trati.

Těšte se na červen,
to bude ﬁčák...

Dráha má hned několik bezpečnostních prvků. Bob je vybaven
bezpečnostním pásem a 3 nezávislými brzdami, fungujícími
i v případě deště,“ ujišťuje Josef
Dlouhý. Na nové bobové dráze
se v klidu projedou i urostlejší
turisté. Nosnost bobů je totiž
130 kg. Děti nad 8 let mohou
jezdit samostatně. Pro dopravu
dětí mladších 8 let je bob vybaven dvojitým sedákem a dvojitým bezpečnostním pásem, tak
aby mohli jet společně s rodiči. Opravdový zážitek z jízdy
umocní nejen délka trati, ale
i její převýšení 130 metrů. „Za
jednu jízdenku budou mít lidé
zážitky hned dva. Bobová dráha
bude začínat na svahu u výstupu
z lanovky. V bobu si lidé projedou 900 metrů dlouhou trať maximální rychlostí 45 km/hod. Na
trati na ně čekají oblouky s poloměry 15 a 12 metrů a padesátimetrový most ve výšce 4 metry
nad silnicí. Na konci dráhy vjedou na brzdící dopravník, který
bob bezpečně zastaví. Nahoru je
vyveze lanovka, takže si za jednu
cenu užijí jízdu na bobech i lanovou dráhou,“ nastínil adrenalinový zážitek Josef Dlouhý. 
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Mikulášská Winter Challenge
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MOST – V Městské
knihovně v Mostě
se koná ještě tento
pátek1.12. a v sobotu
2. 12. burza knih. Za
nízké ceny pořídíte
vyřazené knihy,
časopisy, hudební
nosiče, různé tituly,
různé žánry. Místnost
číslo 128 v přízemí
vlevo. Prodejní doba:
pá 10-18, so 9-12
hodin.
 Vánoční hvězdička
MOST – V pátek
1. prosince od 17 hodin
uvede Divadlo rozmanitostí představení
Vánoční hvězdička s
mikulášskou nadílkou.
Balíčky označené jménem dítěte donést s
sebou. Vstup 100 Kč.

Most se dočká,
bude mít rezonanci
MOST - Několikaleté čekání
mostecké nemocnice a hlavně
pacientů na magnetickou rezonanci je u konce. Otevření pracoviště se špičkovým přístrojem na diagnostiku vnitřních
orgánů je téměř „na spadnutí“.
O novince informoval předseda
představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.
Získání souhlasu pro Most
zřídit zde magnetickou rezonanci trvalo čtyři roky. „Komise pro posuzování rozmístění
přístrojových
zdravotnických
prostředků ministerstva zdravotnictví, tak zvaná přístrojová
komise, vydala 15. listopadu
souhlas, že Krajská zdravotní
může pro mosteckou nemocnici
zakoupit magnetickou rezonanci,“ uvedl Jiří Novák a dodal:
„To je velmi dobrá zpráva pro
obyvatele regionu a také všech-

ny pacienty z Mostecka. Ti totiž
musejí dojíždět za tímto vysoce
specializovaným vyšetřením do
nemocnic v Teplicích, v Ústí nad
Labem, nebo dokonce do Prahy.
Je nutné zdůraznit, že nákup
magnetické rezonance se již realizuje pro nemocnici v Chomutově a v příštím roce se uskuteční
také pro děčínskou nemocnici.
Představenstvo tak plní jeden ze
slibů, že magnetická rezonance
bude ve všech pěti nemocnicích,
které společnost spravuje.“
Pořízení magnetické rezonance přijde zhruba na 32 až
35 milionů korun. Záleží však
na vybavení. „Podařilo se nám
sehnat značnou část prostředků
z Ústeckého kraje. Výsledkem
by mělo být standardní placení
všech úkonů,“ doplnil ředitel
Krajské zdravotní Petr Fiala.



 Mikulášská tramvaj
MOST – V úterý
5. prosince od 15 hodin
bude v Mostě jezdit
speciální Mikulášská
tramvaj určená pro děti
do 11 let. Jízdenky je
možné zakoupit v SVČ
v ulici Albrechtická.
V tramvaji je pro děti
připravena sladká
odměna, kterou
dostanou za básničku
nebo písničku.

Magnetická rezonance (ilustrační foto).

9 771212 397004

48

2

1. prosinec 2017

komunální politika

Zastupitelé se sešli na předposledním
veřejném rokování v plném počtu
 6 

 6
+(@?= 9
*7(77'*1(77<?8(
IB =CH9CD?B9



9 66

#6 6  5**#6)GB?C@9 #)
6 6'# 6")")

*. ( 6 ") ) 
*0 ( 6 66 
<I>= I CH==C>= I8= <9= I8?:9# 9I= I =BD= ?D

I8= = 99I
0  À4¡  4#

0 267



 66'IG:9B=DIDI ? =<8??B
 '5

5I=G= :? B9(-0/--+***

MOST - Předposlední letošní zasedání mosteckých zastupitelů bylo
opět bouřlivé. Na rokování městského parlamentu se sešli tentokrát
zastupitelé v plném počtu a diskutovali až do večerních hodin. Ostré diskuse a názorové přestřelky provázely zejména záměry na vybudování kluziště v parku vedle magistrátu, ale také situace okolo
financování a vedení mosteckého fotbalu.

Odkup sportoviště
Zastupitelé se „zasekli“ na záměru odkoupení Sportovního
areálu v Mostě v ulici Majakovského (hřiště na házenou, tenisové kurty, hřiště na volejbal,
nohejbal a dětské atrakce). Opozici se nákup areálu od Ing. Jana
Třešňáka za 3,7 miliónu nelíbil.
„Nechováte se s péčí řádného
hospodáře. Pokud ten areál koupíte, podávám trestní oznámení,“
sdělila zastupitelka za ANO Berenika Peštová. Návrh na odkup
hlasováním prošel.

výši tři sta tisíc korun společnosti FK Baník Souš, z.s. na provoz a údržbu areálu, a to pro rok
2017. Protinávrhy navýšení dotace na sedm set tisíc korun ze
strany Miroslava Fencla (SMM)
a Jana Schillera (ANO) hlasováním neprošly. Zastupitelé podpořili také společnost Mostecký
fotbalový klub, o. p. s. finančními prostředky na dofinancování

platbou na rok 2017 ze strany Ústeckého kraje. Politici také prodloužili členství Stanislava Kostihy v dozorčí radě společnosti
Hospic v Mostě do roku 2020.

Nový ředitel strážníků
Zastupitelstvo pověřilo řízením Městské policie v Mostě strážníka Jaroslava Hrvola,
a to s účinností od 24. listopadu 2017. Hlasováním neprošel
protinávrh Jany Zudové z ANO
na vyhlášení výběrového řízení
na tuto funkci. Zastupitelé do
funkce ředitele dosadili Jaroslava Hrvola napřímo, a to i s ohledem na výsledky, které vyka-

ší lokality, jako například v ulici Fibicha, Nezvala a další. Na
to reagoval zastupitel za ANO
Jan Schiller, který navrhoval
uplatnit vyhlášku po celém
městě. „Tomu se vůbec v budoucnu nebráníme,“ odpověděl
primátor.

Zastupitelstva
dopoledne?
Diskusi mezi zastupiteli vyvolal návrh na schvalování termínů jednání Zastupitelstev města
Mostu v příštím pololetí. Zastupitelé si nejprve odhlasovali termíny, a to 22. února, 26. dubna

Peníze pro shořelou
farmu
Zastupitelé podpořili padesáti tisíci korunami Farmičku
u Kačky v Krušných horách,
kterou vede spolek Trocha štěstí
z.s. Farma v září letošního roku
v důsledku závady na elektroinstalaci kompletně vyhořela. Protinávrh Jana Schillera (ANO)
poskytnout spolku dar ve výši
sto tisíc korun nenašel potřebnou většinu. Zastupitelé se rozhodli farmičku s hospodářskými zvířaty podpořit zejména
k překlenutí nejtěžšího období
při záchraně zvířat a obnově
farmy. „Chceme přispět k jejímu
oživení, protože farmičku navštěvují nejen děti, ale také senioři,
a to včetně mosteckých,“ komentoval návrh mostecký primátor
Jan Paparega.

Diabetici dostanou více
Dar ve výši pětašedesáti tisíc
korun schválili zastupitelé na
zřízení Edukačního centra Diahelp. Navýšit částku z původně
navrhovaných pětatřiceti tisíc na
šedesát pět tisíc korun se povedlo
díky schválení protinávrhu zastupitele Miroslava Fencla (SMM)
a zastupitelky Jany Zudové
(ANO). Cílem projektu je komplexní pomoc diabetikům. Centrum bude poskytovat nejen zdravotní pomůcky, ale i odbornou
literaturu a odborné konzultace
těmto občanům. Částka poslouží
k dofinancování nákladů projektu, který podpořil téměř sedmdesáti procenty Ústecký kraj.

Dotace pro fotbal
Politici zvedli ruku pro poskytnutí neinvestiční dotace ve

Nejvíce politikům ve vedení města „zatápěla“ opoziční zastupitelka za ANO Berenika Peštová.
klubu na zbytek roku 2017 a to
ve výši osmi set tisíc korun.

Pozemky v Josephu
Hlasováním prošel návrh na
schválení prodeje části pozemků společnosti BLANKO Czechia, s. r. o. v rozvojové zóně
Joseph za účelem výstavby závodu na výrobu kuchyňských
dřezů.

Hospici prodlouží
splátky
Bez připomínek získal většinovou podporu také návrh na
prominutí splátky ve výši čtyři
sta tisíc korun společnosti Hospic v Mostě, o. p. s. Hlavním důvodem, proč zastupitelé splátku
hospicu prominuli, je nedostatečné financování zdravotních
a sociálních služeb vyrovnávací

zoval v době, kdy byl pověřen
řízením městského strážnictva
v minulosti, a to v letech 2015
- 2017 (do doby zániku poslaneckého mandátu Bronislava
Schwarze).

Rozšíření zákazu
alkoholu
Většinu hlasů dostal od zastupitelů také návrh na rozšíření tzv. alkoholové vyhlášky a to
o oblast Zahražan a také o ulici
Pod Resslem, kde posedávají
a popíjejí alkohol bezdomovci. Obě lokality zastupitelé do
nové vyhlášky zahrnuli na základě podnětů od občanů, kteří
za rozšíření zákazu na Zahražanech sepsali petici. Zastupitelka Hana Aulická Jírovcová
(KSČM) namítala, že lidé mají
zájem rozšířit vyhlášku i o dal-

a 21. června 2018. Námitky byly
k době zahájení. Podle vedení
města by mohla začínat jednání
zastupitelstva už dopoledne, od
10 hodin. „Pokud budou zastupitelstva začínat od 10 hodin, tak
z jejich projednávání vyloučíme
veřejnost. Většina si bude muset
vzít dovolenou a oproti nám zastupitelům jim nikdo toto volno
neproplatí,“ namítal Luboš Pitín za SMM. „Bereme tyto připomínky v potaz, ale nemyslíme
si, že by to bylo neobvyklé. Na
kraji začínají zastupitelstva také
dopoledne. Není to ale dogma
a budeme o tom ještě jednat,“
přislíbil primátor Jan Paparega.
Poslední jednání Zastupitelstva města Mostu v tomto roce,
kde stěžejním bodem bude
schvalování rozpočtu na rok
2018, se uskuteční 14. prosince
od 15 hodin.
(sol)

K mobilnímu kluzišti se strhla vyostřená diskuse
MOST - K tématu kácení borovic a umístění mobilního kluziště v borovicovém parku u magistrátu se v zastupitelském sále strhla mezi
zastupiteli v závěru jednání vyostřená diskuse.
„Chci se zeptat, jak bude pokračovat výstavba kluziště? Kde
bude, kdy a proč tam bude a zda
se bude kácet?“ chrlila dotazy
opoziční zastupitelka za SMM
Blanka Nešporová. Primátor
reagoval na její dotaz: „Máme
vydáno rozhodnutí orgánů státní správy, kterým bylo povoleno
kácet šest kusů borovic, které
jsou v parčíku. Celkem padne
osm stromů, na dva nebylo nutné toto povolení. Kácení odvolat
nemohu. Neslyšel jsem také ani
jiný návrh, kde by mohlo kluziště
stát jinde,“ uvedl primátor Jan
Paparega.
Ke kritice postupu města ve věci mobilního kluziště

a kácení zeleně se přidali další
zastupitelé. „Je to o účelové rozhodnutí, aby se mohl uskutečnit
jen jeden nápad,“ je přesvědčen
Luboš Pitín. „Když jste ochotni
zaplatit za kluziště tři a půl milionu korun, mohli jste k tomu pár
korun přidat a stromy přesadit.
Jde oproti tomu o marginální
částku. To mě celé zaráží. Proč
jste nešli touto cestou? Vždyť jde
o zdravé stromy. Proč jste je nezachránili?“ apelovala na vedení
města Berenika Peštová. Co se
týká samotného kluziště, zastupotelé se shodují, že jde o dobrý nápad. „Vizualizace kluziště
vypadá velmi hezky. Myslím, že
bychom si ušetřili od lidí spous-

Borovice nakonec musely kluzišti přece jen ustoupit.
tu nadávek a negativních reakcí,
kdybychom vše prodiskutovali,
ukázali jim, jak to bude vypadat. Šlo to prostě udělat i obráceně,“ podotkl Jan Schiller. „Ano,

mělo se to lépe vykomunikovat,“
připustil primátor Jan Paparega
a dodal: „Místo to ale není špatné.“
(sol)

zpravodajství
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INTERPELACE A DISKUSE ZASTUPITELŮ
Veřejné zakázky
transparentně?
Zadávání a průběh některých
veřejných zakázek města kritizovala zastupitelka za SMM
Irena Čapková. Upozornila, že
na webových stánkách města
nejsou u některých veřejných
zakázek uvedeny důležité údaje, například skutečně fakturované ceny. Jako příklad uvedla
zakázku na opravu okapových
chodníků u divadla, opravu
chodníků v Albrechtické a další.
Výhrady měla také k označení
zakázek, které obsahují místo názvu zkratky a z nichž tak
není patrné, o jakou zakázku
se jedná. „V několika zakázkách
nebyl podle pravidel také osloven dostatečný počet účastníků.
Osloveni byli dva nebo jen tři
uchazeči místo pěti…Nikde jsem
také nenašla informace o třetí
etapě výstavby kolumbárních
zdí. Nejen, že zakázky nemůžeme kontrolovat, ale ani se o nich
nic nedozvíme,“ podotkla zastupitelka Čapková a požadovala po vedení města odpověď
k porušování pravidel u zakázek
malého rozsahu. Primátor Jan
Paparega odpověděl: „Veškeré
veřejné zakázky jsou realizovány
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu
s pravidly. Veškeré smlouvy jsou
v registru smluv, na vaše dotazy
odpovíme písemně…“

Tři v jednom
Veřejné zakázky malého rozsahu kritizovala Berenika Peštová za ANO. Zastupitelku zajímalo, proč pořízení mobilního
kluziště, jeho dodávka a připojení a také vybavení kluziště
bylo rozděleno na tři samostatné zakázky a nebyly sloučeny
jen do jedné. „Na základě čeho
jste zadali tři zakázky malého
rozsahu, když je to jedno a totéž?

Soutěžil to navíc stejný dodavatel a byl schopen tyto zakázky
zajistit…“ uvedla zastupitelka.
S jejími námitkami vedení města nesouhlasilo. „Není to jedno
a totéž. V jednom případě se jedná o stavební práce, ve druhém
jde o dodávky. Není to nic proti
ničemu,“ uvedl primátor Jan Paparega. Vedoucí odboru dotací
František Jirásek na vysvětlenou
dodal: „Je potřeba připomenout,
že platí nový zákon o veřejných
zakázkách, kdy oproti původnímu vypadává klauzule, že je
protizákonné dělit zakázky, aby
se dostaly pod hranice limitů,
které jsou stanoveny. Důvodem
je požadavek zákonodárců, aby
se zakázky dělily.“

Neslučujte galerii
s muzeem!
K věci slučování Galerie
výtvarného umění v Mostě
a Oblastního muzea v Mostě
se vrátila zastupitelka za SMM
Hana Jeníčková. Ta mimo jiné
upozornila, že i když kraj nemá
v této věci žádnou oznamovací povinnost, měl z hlediska
dobrých vztahů město oslovit.
„Apeluji na to, aby tyto dvě organizace nebyly sloučeny. Každá
má jiný cíl a záměr, zdejší galerie
si vede velmi dobře a odbýt celou
věc s tím, že tu není stálá expozice, to není argument,“ uvedla
zastupitelka. Proti záměru slučování byli i další zastupitelé
města. „Měli bychom se zasadit
o to, aby se tyto dvě instituce nesloučily. Kraj má tendence slučovat vše. V minulosti se slučovaly
školy do obrovských aglomerátů.
Nevidím v tom žádný benefit.
Byla bych ráda, kdyby se o tom
jednalo! Sloučení se mi nelíbí.
Mluví se o oživení, ale co by to
konkrétně mělo být?“ dotazovala
se senátorka Alena Dernerová.
Primátor ale ujistil, že o záměru

slučování a důvodech chce město ještě jednat s hejtmanem.

Co nového na
hipodromu?
Na budoucnost hipodromu
v Mostě se ptala ve své interpelaci Hana Jeníčková. „Na hipodromu se změnil vlastník, zastupitelstvo nemá už delší dobu
žádné ucelené informace. Co
si nový vlastník na hipodormu
představuje, kam bude hipodrom
směřovat, nejméně v příštím
roce atp. Ráda bych požádala
o souhrnné informace,“ požadovala Hana Jeníčková a v souvislosti s hipodromem upozornila
na porušení zákona o obcích.
„Porušen byl při poslední valné hromadě na hipodromu, kdy
zástupce města hlasoval o odvolání ing. Smolíka bez souhlasu
zastupitelstva města, což se stát
nemělo,“ podotkla zastupitelka.
Vedení města slíbilo, že na příští zasedání zastupitelstva pozve
ředitele hipodromu, který představí záměry a výhledy na rok
2018.

Měřte fotbalu stejně!
K rozdílné podpoře jednotlivým mládežnickým fotbalovým klubům v Mostě měl výhrady zastupitel Miroslav Fencl
ze SMM. „Fotbal hrát neumím,
ale vadí mi přidělování dotací
pro jeden klub a pro druhý ne.
Rozdělujete fotbal jako takový,
spíš by se mělo vše sloučit. Baník
Souš bude mít příští rok sté výročí, mluvíte o něm mnozí jako
o srdcové záležitosti a pak místo
toho, abyste mu přiklepli dotaci
700 tisíc, tak ruku nezvednete.
Nechápu, proč jste tak hlasovali
a velmi mě to mrzí. Mrzí mě, že
fotbal rozdělujete na části - jsou
tam ale naše děti, mostecké děti!
Je jedno, jestli jich tam je teď
deset, pak jich tam může být

sto…“ namítal Miroslav Fencl.
Primátor jej ujistil, že Baník
Souš nebude opominut. Na jeho
podporu jsou v rozpočtu města
vyčleněny finanční prostředky
ve výši jednoho milionu korun.

Nešikovné parkování
Kritizovali ho zastupitelé, a to
zejména v oblasti ulice Česká
a v lokalitě „U Jeptišek“. Zde nechalo město nově zřídit kolmá
parkovací místa namísto dřívějšího šikmého stání. „Nevím, jestli jste tam zkoušeli zaparkovat.
Jsou tam kolmá místa, a kdyby se
tam vjíždělo na šikmo, tak je to
v pořádku, ale na kolmo se tam
nedá zajet! Možná máte menší
auta. V České ulici je podobný
problém, nešlo by to změnit?“
dotazoval se zastupitel za ANO
Jan Schiller. Primátor ale namítal, že do této části jezdí a zaparkovat se tam dá. „Já bych se tam
také nedostala, když tam stojí
jedno auto vedle druhého, zaparkovat se tam dost dobře nedá.
Možná jezdíte mikroautem, ale
s větším autem to nejde…“ přidala se k Janu Schillerovi senátorka Alena Dernerová.

Revitalizace u 4. ZŠ
terčem kritiky
Revitalizaci okolí 4. ZŠ v ulici
Talicha kritizovala zastupitelka
za ANO Berenika Peštová. „Která firma tuto zakázku vyhrála?
Nebyla to opět zakázka malého
rozsahu? Ta práce je něco strašného?“ postěžovala si. Nesouhlasil
s ní ale primátor Jan Paparega.
„Upravili jsme tu veřejné prostranství, kterého si dlouho nikdo
nevšímal. My jsme s prací spokojeni. Prováděly ji technické služby a nemyslím si, že by tam bylo
něco špatně…Pokud máte nějaké
konkrétní výhrady, můžeme věc
prověřit a na místo se podívat…“
přislíbil primátor.
(sol)

Městem koluje petice proti sloučení
galerie výtvarného umění s muzeem

Oblastní muzeum Most.

Galerie výtvarného umění Most.

MOST - Proti záměru sloučení galerie výtvarného umění s muzeem
v Mostě vystoupili na zastupitelstvu občané města. Proti byli i někteří zastupitelé.
Občané města vyzvali město Most k aktivní podpoře při
zachování kvalitní kulturní
instituce, která prezentuje současné výtvarné umění v Mostě.
„Sloučení obou institucí by se
mělo projednávat již 11. prosince na jednání Zastupitelstva
Ústeckého kraje. Bylo by dobré
a žádoucí, abychom v tak zatíženém regionu, jako je Mostecko,
nepřišli o jedinou etablovanou
instituci prezentující živé umění na mezinárodní úrovni. Jedná se totiž o dvě instituce velmi
rozdílného zaměření,“ upozornil
Luděk Prošek, podle něhož je
z odborného hlediska sloučení

těchto institucí problematické.
„Může vést k nekompetentnímu
vedení. Na základě již dřívějších
zkušeností, které prošly odbornými analýzami, je zřejmé, že tyto
snahy jsou neekonomické, neefektivní a často likvidační, což
dokládá Asociace muzeí a galerií ČR,“ upozornil dále občan.
Proti slučování galerie s muzeem sepsali obyvatelé otevřený
dopis adresovaný hejtmanovi
a zastupitelům kraje. Vytvořili
také elektronickou petici, která
je stále aktivní. „Můžete ji najít
na webu petice24.com pod názvem Petice proti sloučení galerie
s muzeem v Mostě. Výzvu pod-

pořilo na sto padesát osobností
z celé ČR, významní odborníci,
galeristé, kunsthistorici, pedagogové, umělci a další,“ podotkl
ještě Mostečan. Primátor v reakci na vystoupení informoval,
že v této věci město plánuje jednání s hejtmanem.
Proti tvrzení o nekompetentnosti vedení po sloučení obou
institucí se ohradil ale mostecký
zastupitel za KSČM a zároveň
krajský radní Radek Belej. „Galerie nemá vlastní stálé sbírky,
nekonají se zde téměř žádné výstavy. Je tu šest zaměstnanců, ti
by přešli pod muzeum Most. Nic
by se nezměnilo. Chceme sloučení, abychom to oživili,“ zmínil
Radek Belej. Náměstkyně primátora Markéta Stará, která má
v gesci také kulturu, ale připo-

mněla, že výstav se koná v galerii dostatek. „Dostáváme pozvánky na akce do galerie často,
výstavy se tu konají pravidelně.

I

Instituce muzea zahrnuje široké
spektrum nejen společenských,
ale i přírodovědných oborů, které
mapují, shromažďují a zpracovávají významné regionální bohatství
a zvyšují vzdělanost obyvatelstva.
Galerie se zabývá spíše výtvarným
uměním a je silně specializovaným
vědeckým ústavem s přímým vlivem na kulturní vývoj oblasti.
Když jsme plánovali pětisté výročí kostela, tak jsme neměli šanci
se s našimi požadavky do jejich
plánu vůbec dostat,“ podotkla.
(sol)
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Svoz bioodpadu pokračuje
i v zimních měsících!
MOST - Svoz bioodpadu, který
v minulých letech provozovaly
Technické služby města Mostu
jen do listopadu, bude pokračovat i v zimních měsících.
„Aby občané mohli celoročně
separovat z komunálního odpadu odpad biologicky rozložitelný
(skořápky z vajec, staré pečivo,
slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, zbytky zeminy,

Termíny svozu:
Prosinec 2017 - 51. týden (od 18. 12. 2017 do
22. 12. 2017)
Leden 2018 – 3. týden (od
15. 1. 2018 do 19. 1. 2018)
Únor 2018 – 7. týden (od
12. 2. 2018 do 16. 2. 2018)
Březen 2018 - 11. týden (od 12. 3. 2018 do
16. 3. 2018)

čajové sáčky, kávové sedliny, piliny, květiny atd.), rozhodli jsme
se o pokračování svozu i v zimním období,“ zdůvodnil ředitel
Technických služeb města Mostu Pavel Hlaváček. Den svozu
(pondělí - pátek) pro jednotlivé
lokality zůstane zachován. Svoz
budou technické služby provádět ale jen 1x měsíčně.
(sol)

Kluziště je vynikající záměr,
komunikace s občany ne!
MOST - K protestu proti výstavbě kluziště mezi magistrátem
a hotelem Cascade se přidali
v diskusi i další občané města.
Občané nekritizovali ani tak
záměr kluziště, jako spíše prostor, který pro něj město zvolilo a také způsob komunikace.
„Souhlasím s tím, že když se
chce budovat něco nového, tak
se musí občas ustoupit, ať už jde
o staré stavby, občas i o část zeleně. Za to existuje tzv. náhradní
výstavba či výsadba. S tím problém nemám. Kluziště dokonce
považuji za vynikající záměr.
Je to moderní trend - ostatně
Most je městem sportu. Spíše
mám výhrady k umístění kluziště,“ zmínila ve svém diskusním
příspěvku Mostečanka Liběna
Novotná. Ta je přesvědčena, že

kluziště a hluk bude vadit nejen
úředníkům, ale také obyvatelům
a hostům sousedního hotelu
Cascade a neposledně je podle
ní místo nevhodné i z důvodu
sousedícího divadla. „Možná
by stačilo pár korun a mohlo by
být pořádné kluziště na odpovídajícím místě. Vadí mi spíše způsob - a proto jsem se občanského
protestu také účastnila - jak bylo
rozhodnuto o této investici. Jak
byli občané a zastupitelé informováni - to mi vadí zásadně.
Nikoliv borovice, které mají být
pokáceny. Možná je to mnoho
povyku pro nic, možná je to opakující se chyba nejužšího vedení
města v informování obyvatel
a zastupitelů města,“ namítala
Liběna Novotná.
(sol)

Zelení: „Co bude namísto
kluziště v parku v létě?“
MOST - Na to se přišel zeptat
předseda strany Zelení Most
Jan Hrubeš. Zeleným vadí, že se
kvůli chvilkovému záměru kácí
zdravé stromy a pro ledovou
plochu město nenašlo vhodnější umístění než v borovicovém
parku mezi magistrátem a hotelem Cascade.
„Nerozumím tomu, proč chcete
mobilní kluziště umístit právě do
tohoto prostoru, když je k tomu
zapotřebí vykácet šest až osm
borovic, které tu stojí několik desetiletí a jsou zdravé. Co tu promýšlíte v případě, až to kluziště
odstraníte? Jaký funkční prostor
bude prostor zaujímat poté, tedy
na jaře, v létě a na podzim? Nehledě na to, že na kluziště může
také padat jehličí a spousta lidí
tam tím pádem může tzv. přijít
o ústa,“ upozornil v rámci diskuse občanů Jan Hrubeš. Ten
mimo jiné postup města označil
za amatérský a kritizoval také to,
že nespolupracuje s odborníky,
architekty při řešení jednotlivých záměrů, a to i v souvislosti
s rekonstrukcí Repre. „Obdržel
jsem i studii kluziště a uznávám,
že vypadá velmi hezky a líbivě.
V době, kdy tam ale kluziště nebude, se tu prý budou konat trhy,
akce a představení. Tak si představujete oživení náměstí? Ptám
se tedy, co potom bude na náměstí? Neztratí svou funkci, kterou
má mít, když se vše přesune do
borovicového parku?“ ptal se ob-

čan dále a dal vedení města také
radu, jak by se mohlo náměstí
oživit. „Oslovte majitele Centralu, který má už několik let zavřený východ z Centralu na náměstí,
a zeptej se ho, proč to dělá a proč
se tak neoživuje oblast přilehlých
obchůdků, které tam jsou. Je to
úplně mrtvé místo! Jaké jsou
povinnosti Centralu, aby s tímto prostorem nakládali? Jednali
jste s ním? Prosím, zkuste to…“
vyzval Jan Hrubeš. Na jeho příspěvek reagoval primátor a ujistil, že hlavní aktivity se z náměstí nikam stěhovat nebudou.
„V jarních, letních i podzimních
měsících pořádáme promenádní
koncerty pro naše seniory, které
se konají v atriu u magistrátu,
což není moc šťastné řešení. Místo
pro kluziště by mohlo sloužit i pro
tyto aktivity. Trhy se sem určitě
stěhovat nebudou,“ namítal primátor Jan Paparega. První muž
města ale informoval i o tom, že
ve věci zpřístupnění vchodu do
obchodního centra Central ze
strany prvního náměstí vedení města již několikrát jednalo.
„Ochota ze strany majitele objektu tu opakovaně však není. Je to
sice už dlouhá doba, ale pokud
bych byl zastupitelem v dobách,
kdy se schvalovaly povolovací
procesy na stavbu Centralu, byl
bych zásadně proti. Ta stavba
sem nepatří! Náměstí mělo vypadat úplně jinak…“ upozornil
ještě primátor.
(sol)
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Poděkování…
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení MSSS za novou
televizi, kterou jsme dostali do našeho Domu s pečovatelskou službou bl. 566. Televizi můžeme nyní využívat i k tomu, že si na ní
promítáme fota z našich akcí. Děkujeme i za odstranění pískoviště, kde většinou děti vyhazovaly písek na chodník, což někdy
způsobilo i pád některých seniorů. Dětské hřiště tu je obrovský
problém, v létě nemáme ani trošku klidu, neboť se tu srocuje různá
mládež, někdy jsou napadáni i bezbranní senioři.
Jsme také rádi, že se konečně začal betonovat prostor pod schodištěm (rovněž u našeho domova), kde přespávali bezdomovci
a dělali tu nepořádek. 10 let jsem tuto záležitost neustále připomínkovala, ale až díky řediteli MSSS panu Strakošovi se povedlo
dát věci do pohybu!
Za obyvatele pečovatelského domu bl. 566,
Růžena Komárová

SVĚT
KACHLOVÝCH
KAMEN
Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech
1. 12. 2017— 31. 5. 2018
Oblastní muzeum v Mostě
Út—Pá 12—18, So—Ne 10–18, svátky 10–18

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

Mostečanka znovu vyzvala
k architektonické soutěži na Repre
MOST - Architektonickou soutěž k plánované rekonstrukci kulturního domu Repre již poněkolikáté požadovala Jana Jungmannová. Na
zastupitelstvu vystoupila s otevřeným dopisem a s novou výzvou.
Otevřený dopis vznikl jako
další reakce, tentokrát na výběrové řízení, které město vyhlásilo na zhotovení projektové
dokumentace na rekonstrukci
REPRE. „Stále věříme, že nástroj
architektonické soutěže svou odborností a transparentností cílí na
nejlepší možný výsledek a z toho
důvodu je pro REPRE nutným.
Ze stejného důvodu vám byl tento postup doporučen i ze strany
České komory architektů,“ znovu
zopakovala Jana Jungmannová.
Ta kritizovala odmítání a mylný
výklad architektonické soutěže
ze strany města, absenci městského architekta a neposledně i zdůvodnění města, proč architektonickou soutěž odmítlo (město
Most se před časem odkazovalo

na nesouhlas původního tvůrce
Repre s architektonickou soutěží,
pozn. red.). „Vzhledem k tomu, že
architekti nesmí bránit soutěžím
a autor se může vyjadřovat pouze k návrhu samotnému a ne ke
způsobu jeho pořizování, myslíme
si, že bylo jeho vyjádření vytrženo
z kontextu,“ tvrdila Jana Jungmannová. Ta také prohlásila, že nevyužití architektonické soutěže je
vysoce rizikové s přímým negativním dopadem na budoucí rozvoj města. „Vaše rozhodnutí není
pouze zodpovědností za kulturní
dědictví, je to rozhodnutí o budoucí podobě města jako takového, kterému podoba kulturního
domu určí charakter a myšlenkový směr. Prosíme o pečlivou rozvahu všech zúčastněných a zvážení

MOST - Podkušnohorské technické muzeum chystá na příští sezonu
pro návštěvníky tahák! Chce totiž dokončit výstavbu úzkokolejné
dráhy a pořádat pro návštěvníky a zejména děti jízdy hornickou mašinkou. Úzkokolejku částečně zprovoznili a její spuštění slavnostně
zahájil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Už v letošním roce se mohli
návštěvníci muzea, zejména pak
ti nejmenší, povozit hornickou
mašinkou. Během následujících
měsíců by chtělo hornické muzeum dráhu dokončit. „Připravujeme dokončení úzkorozchodné dráhy. Jsou to vagóny, které
vozily havíře do práce, jezdily
v podzemí a teď jsou vytaženy na
povrch. Myslím, že je to obrovský
zážitek pro děti a i další návštěvníky. Už jen málokde se s touto
atrakcí mohou lidé setkat. Šachty
pomalu končí a svezení je naprosto autentické,“ prozrazuje hlavní
plán muzea na příští rok ředitel
Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš.
Lokomotiva v muzeu zatím
jezdí na provizorní nedokončené dráze. Ta by se měla do jara
prodloužit a vzniknout by tu
měl celý okruh. „Práce to nebude jednoduchá. Koleje jsou velmi
těžké. Na dokončení dráhy pracují odborníci tak, aby vše bylo
bezpečné. Rádi bychom chtěli mít
vše dokončené tak, aby bylo možné kompletní úzkokolejnou dráhu otevřít na dětský den v příštím roce,“ plánuje Zbyněk Jakš.

Úzkokolejka je pro muzeum
opravdovou raritou, na kterou
se jezdí dívat i lidé ze širokého okolí. „Po otevření dráhy se
k nám jezdili dívat lidé, kteří se
tím zabývají a chtěli vidět, jak

800 136 018

Na vysvětlenou první muž
města také upozornil na skutečnost, že Repre ještě před dvěma
lety nepatřilo městu. „Město
Repre v roce 2010 prodalo za
28 milionů korun. Tato budova
už tu dávno nemusela být, protože byl na ni vydán demoliční
výměr, který je stále platný. My
jsme se rozhodli se smlouvou zabývat a ta byla shledána za neplatnou. Byl bych rád, abyste se
zamysleli nad tím, zda by tu tato
debata vůbec byla, kdybychom
to neudělali,“ deklaroval primátor a dodal: „Víme, že Repre má
v konceptu uspořádání ve středu
města své místo. Byli bychom velmi neradi, aby tento ráz, který
dokresluje, se nějakým způsobem rapidně změnil. Nyní byla
veřejná zakázka na projektovou
dokumentaci vysoutěžena a pro
její zrušení bychom museli mít
zásadní zákonný důvod.“ (sol)

jsme to udělali. Chtěli jsme tento projekt v našem muzeu už
dávno, protože je to taková alfa
a omega. Je k tomu potřeba ale
spousta součástí, speciálních kolejí, a především i to hlavní, což
je lokomotiva samotná. Vagony
jsme tu nějaké měli, ale mašinku
se nám podařilo sehnat od těžebních společností,“ uvedl dále
ředitel muzea s tím, že první
lokomotiva, kterou muzeum

dostalo, byla bez motoru. „Kdybychom měli pořídit novou lokomotivu, bylo by to finančně velmi
náročné. Jsme proto velmi rádi,
že se nám podařilo sehnat i druhou lokomotivu, kterou jsme si
sami opravili a dali ji celou dohromady. První mašinka, která
neměla motor, nám tak zůstala
na náhradní díly,“ uvedl ještě
ředitel.
(sol)

Částečný provoz mašinky v hornickém muzeu letos slavnostně zahájil hejtman Oldřich Bubeníček.

Sportovní hala má problém s podlahou

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

všech možných a dostupných nástrojů ke změně současné situace!“
požadovala Jana Jungmannová
společně s dalšími zastoupenými
architekty. Primátor jí ale v reakci připomněl, že město architekty
několikrát přizvalo, aby se stali
součástí týmu, který bude veřejnou zakázku připravovat. „To se
ale nestalo. Nebyla z vaší strany
komunikace,“ uvedl Jan Paparega. „Vyzvali jste nás, abychom
se zúčastnili schůzek pro připravované nastavení vlastností pro
výběrové řízení, s kterým my absolutně nesouhlasíme, tudíž jsme
se nemohli účastnit něčeho, co
nám připadá naprosto nevhodné.
Necítíme se odborníky, abychom
vytvářeli výběrové řízení. Vyzvali
jsme vás, abyste se obklopili odborníky, vytvořili takové prostředí, aby odpovídalo hodnotě toho,
co vytváříte,“ bránila se diskutující.

V Podkrušnohorském muzeu se můžete těšit
na parádní a prodlouženou jízdu mašinkou

MOST – Sportovní halu v Mostě čekají další opravy. Tentokrát se do
pořádku bude dávat palubková podlaha v hlavním sále. Na opravu
podlah přispěje polovinou prostředků Vršanská uhelná.

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

zpravodajství

Sportovci, kteří využívají
hlavní velký sál ve sportovní
hale, budou moci trénovat a hrát
na nové podlaze. „Hala je poměrně nová a není to tak dlouho,
co se zde prováděla komplexní
rekonstrukce. Je tu ale spousta
paradoxů. Jedním z nich byla stará kanalizace, která se tu nechala a musela se vloni opravovat.
V tuto chvíli jsou tu problémy
s podlahou. Už na zápasech házené je vidět, že není v dobré kondici. Je na první pohled oprýskaná,
v některých částech nafouklá...
Bude nutné ji opravit,“ potvrdil
náměstek primátora Marek Hrvol. Radní už uvolnili na opravu
tři sta tisíc korun z daru Vršan-

ské uhelné. Náklady by si měly
celkově ale vyžádat až kolem
sedmi set tisíc korun.
Hlavních příčin, proč došlo
k poškození povrchu, je hned několik. „Podlahy poškodily v první
fázi nevyhovující mobilní basketbalové koše, které dávají podlaze
poměrně dost zabrat. Koše jsou
těžké a používáme je nyní už
minimálně,“ uvedl ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek.
Dalším velkým problémem jsou
pro podlahu ale i míče sportovců a speciální lepidla, která se na
ně používají. „Hala slouží v 90
procentech k tréninkům v házené. Házenkáři používají na míče
speciální lepidla kvůli lepší při-

lnavosti a podlaha se pak musí
následně chemicky ošetřovat. To
je pak hlavním zádrhelem a důvodem, proč dochází k degradaci
podlahy,“ popisuje dále ředitel
Sportovní haly Most a podotýká, že jde vesměs o celoevropský problém. „Doba jde stále
dopředu a vymýšlejí se stále nové
technologie. Například i u míčů,
aby byly přilnavější a lepidla se
nemusela používat,“ říká k tomu
Petr Formánek.
Co se týče opravy samotné, bude nutné zakonzervovat
vrchní vrstvu, která je vlivem
čištění a používání nejvíce poškozena. „Voda při čištění se dostává až na dřevo, a proto bude
potřeba svrchní vrstvy přebrousit, zakonzervovat a udělat nové
lajnování,“ vysvětlil dále ředitel
a dodal, že bude nutné nově po-

ložit i část podlahy u nářaďoven,
kde jsou umístěné mobilní basketbalové koše. „Když se s nimi
manipulovalo a vyjíždělo odtud,
tak to napáchalo největší škody právě zde,“ upřesnil ředitel.
Opravy podlah by se měly provádět průběžně, a to až do poloviny příštího roku.
Podlahy se v minulosti opravovaly ale i v malé hale. „Kvůli nevhodnému lajnování zde docházelo k poměrně častým úrazům,
a tak jsme i na žádost sportovců
nově lajnovali podlahu v malé
hale, kterou bylo nutné před tím
také přebrousit. Společně s opravou kanalizace, která se rovněž realizovala v loňském roce a s opravou podlahy ve velké hale by tak
měly být nutné opravy a zásadní
revitalizace v hale završeny,“ doufá Petr Formánek.
(sol)
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Dětský stacionář v Mostě sbírá ocenění
MOST/PRAHA - Denní dětský rehabilitační stacionář v Mostě má
skvělý tým. Významné ocenění získala také jeho vedoucí zařízení.
Letošní listopad přinesl Dennímu dětskému rehabilitačními
stacionáři při Městské správě
sociálních služeb v Mostě dvě
velmi příjemná překvapení.
Cenu za svou práci totiž získaly hned dvě pracovnice tohoto
zařízení. Vedle sociální pracovnice získala významné ocenění
také vedoucí zařízení Jaroslava
Puntová.
„V rámci 12. ročníku Ceny
kvality v sociální péči, pořádané
redakcí časopisu Péče o seniory
ve spolupráci s Radou kvality
ČR, byla Jaroslava Puntová oceněna odbornou porotou za svou
dlouholetou práci, ve které se zasazuje o zlepšování kvality života
dětí se zdravotním postižením
i o zvyšování kvality sociální péče
jako celku,“ informovala sociální pracovnice MSSS Lenka Bunešová.
Na Cenu sympatie nominovaly Jaroslavu Puntovou kolegyně z Denního dětského rehabi-

litačního stacionáře jako projev
svého velkého uznání její práci
a poděkování, že dokáže své ko-

legyně podpořit, zná náročnost
jejich práce a dokáže ji náležitě
ocenit a pochválit a že tak mohou fungovat jako skvělý tým.
Ten se k dnešnímu dni pyšní již
čtyřmi oceněnými pracovnice-

mi a čestným uznáním za služby, které ve stacionáři poskytuje.
Cenu sympatie Jaroslava Puntová převzala při slavnostním
ceremoniálu pořádaném v budově Senátu PČR v Praze. (nov)

Garantka projektu MUDr. Gianna Conti, oceněná Jaroslava Puntová a její kolegyně Eva Onuščáková a Lenka Bunešová.

Winter Challenge okoření banda čertů
a psů, mírnit je budou Mikuláš s andělem
MOST - Účastníky zimních volných jízd po velkém závodním okruhu
mosteckého autodromu v sobotu 9. prosince překvapí v samotném
závěru exkurze pekelníků. Na jejich řádění a také na to, aby neublížili přítomným dětem, dohlédne Mikuláš v doprovodu anděla. Pro
autodrom je to sice návštěva vzácná, vzhledem k datu však nikoli
překvapivá.
„Rozhodli jsme se zpestřit oblíbené volné jízdy, v souladu s termínem padla volba na mikulášskou tradici. Ve stejném duchu
proto uspořádáme v polední pauze i vložený závod Louda Cup.
Po jeho ukončení se v ostrém
tempu prožene po oválu psí spřežení,“ upřesnila eventová manažerka společnosti AUTODROM
MOST Veronika Raková.
Volné jízdy začínají v 10 hodin, končí v 16 hodin. Jízdy si
není možné rezervovat, ale jen
zakoupit na místě ve startovní
věži. „Z bezpečnostních důvodů
nebudou mít na závodní okruh
přístup děti a mládež do osmnácti let. A to ani jako spolujezdci,“
upozornila manažerka.
První půlku polední pauzy
od 13 do 13.30 hodin vyplní

Mikulášský Louda Cup, zájemci
se do závodu mohou přihlásit
na e-mailové adrese rakova@
autodrom-most.cz. Počet startujících je přitom omezen na
čtrnáct. Do 14 hodin pak bude
dráha vyhrazena psímu spřežení. „Pejskové se u nás na oválu
představili už v zimě začátkem
letošního roku. Tentokrát ještě
nepočítáme se sněhem, místo
saní tak potáhnou vozík opatřený koly. Jde o psy z útulku, o které se vzorně stará musherka Soňa
Svobodová z Cínovce na Teplicku. I tentokrát od nás dostanou
dárek v podobě granulí,“ upřesnila Veronika Raková.
Program pro děti, který obstarají členové skupiny Čerti.cz
v působivých maskách pekelníků, Mikuláše a anděla, začne

v 16 hodin. „V případě příznivého počasí čerti vystoupí v prostoru stupňů vítězů u startovní věže
autodromu. Pokud bude pršet
nebo hustě sněžit, přesuneme se
do tiskového střediska hned vedle
stupňů vítězů. Chlapci a děvčata
se nemusejí bát, hlavně ti hodní.
Mikuláš s andělem je před případným hněvem čertů ochrání.

Navíc se mohou těšit na sladkou
odměnu i pexeso,“ doplnila Veronika Raková.
V areálu autodromu bude
v sobotu otevřený od 08 do
16 hodin pneuservis, který kromě oprav duší či výměny plášťů
nabízí i drobné servisní práce
a také čištění interiérů aut.
(nov)

Když se daří
Vašek skončil střední školu
a nastoupil na vysokou. Tak si to
jeho matka vždycky přála a byla
na něj hrdá. Už po půl roce ale
bylo jasné, že studium nedokončí. Nezvládl jedinou zkoušku,
byl v permanentním stresu. Cítil
se mizerně. Mezi spolužáky byl
jak z jiného světa.
Nakonec se rozhodl
studia ukončit. Nejhorší pro něj bylo,
říci o tom mámě.
Byla smutná a zklamaná a dala mu
to najevo. Začal si
hledat práci, ale pro
kluka s maturitou
z gymnázia toho
moc nebylo. Obcházel výběrová řízení,
všude ho odmítali.
Dál už nemohl být
bez práce, bydlel u rodičů a matka ho odmítala dál živit. Nastoupil tedy do místní fabriky do
provozu na směny. Jediný z celé
směny měl maturitu, přesto
s ním kolegové zacházeli přezíravě. Byl z nich nejmladší a naprosto bez zkušeností. Měl pocit, že
má tu nejhorší práci na světě. Lepila se na něj smůla a on si s tím
nevěděl rady. Pak se seznámil
s Jindrou. Nebyla to holka, po
které by kluci šíleli, ale byla milá
a on ji měl rád. Po půlroční známosti se vzali. Pronajali si malý
byt, Jindra otěhotněla. Narodil
se jim malý Vašík. Byl spokojený
a šťastný. Jindra zůstala s Vašíkem doma, on se staral o peníze.
Sice nevydělával příliš, ale neměli dluhy a občas si mohli dovolit
i lahev vína. Zdálo se mu, že jim
v podstatě nic nechybí. Když byly
Vašíkovi tři roky, vrátila se Jindra
do práce. Tím začaly problémy
u nich v rodině. Jindra měla
najednou pocit, že jsou chudí,
chtěla se dobře oblékat, jezdit
na dovolené, chtěla auto. Nic
z toho si nemohli dovolit, i když
ze dvou platů si už žili mnohem lépe. Aby své ženě vyhověl
a udělal ji šťastnou, pořídil auto
na splátky, vzal si půjčku a v létě
vyvezl celou rodinu k moři. Pak
si Jindra našla jiného chlapa.
Lépe situovaného. Odešla od něj
i s malým Vašíkem. Jemu zůstaly
jen splátky za půjčky a prázdný
byt. Přemýšlel o tom, že auto
prodá a splatí zbytek půjčky. Sice
nebude mít nic, ale z jednoho
platu si splátky nemohl dovolit.
Ten večer, kdy se definitivně rozhodl auto prodat, mu ho někdo
ukradl. Našlo se třetí den zcela
zdemolované na polní cestě za
městem. Pojištěné ho neměl,
a tak mu zůstal jen dluh a oči
pro pláč. Ve stejný den, kdy mu
Jindra oznámila, že se chce rozvádět, Vašík že zůstane v její péči
a s novým partnerem a s klukem
se odstěhuje na druhou stranu
republiky, mu v práci oznámili,
že budou propouštět. Doufal, že
se ho propouštění nebude týkat.
Měl přeci jediný maturitu a nikdy žádný problém. Volba mistra
ale padla právě na něj. Najednou
neměl nic. Jen dluhy. Nemohl si
dovolit všechno splácet, hrnula
se na něj exekuce. Ten večer se
strašně opil. Pil na žal. Přemýšlel
o svém životě. Nic se mu nedařilo. Všechno, co se mohlo pokazit, se také pokazilo. Neuměl
si představit, co by se mu mohlo
ještě stát horšího. Napadlo ho, že
je konečně na samém dně. Teď už
by se měl ode dna odrazit a mělo
by být lépe. Když se opilý vracel
domů, porazilo ho auto. Skončil
v nemocnici. Protože byl opilý
a šel po silnici, pojišťovna řidiče
mu nedala ani korunu. Naopak
to byl on, na kom se řidič hodlal
hojit. Chtěl od něj nahradit ško-
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du za poškozený vůz. Z dopravní
nehody si odnesl trvalé následky.
Lékaři mu řekli, že ani přes veškerou jejich snahu už nebude
nikdy pořádně chodit. Zůstanou
mu berle. A k nim částečný invalidní důchod. Měsíčně dostával zanedbatelnou
částku, která mu
rozhodně nestačila
pokrýt ani základní
náklady. Práci si ale
najít nemohl. Nikdo
nestál o mrzáka.
Pak se na něj konečně po letech poprvé
usmálo štěstí. Potkal
se se svým spolužákem z vysoké školy.
Ten už pracoval ve
vedoucí pozici jedné velké společnosti, která prodávala plyn. Nabídl
mu práci. Dokonce dostal i služební auto. Sice jen starší ojetou
fabii, ale alespoň něco. Měl objíždět hlavně seniory a nabízet
jim novou smlouvu. Dostal seznam těch, kteří odebírají plyn
od konkurence. A k tomu školení. Prý většinou stačilo zazvonit a starého člověka přesvědčit
o vlastní důležitosti. Postrašit
ho, že je jeho smlouva neplatná,
a pokud nepodepíše novou, plyn
mu odstřihnou. Z každé duše,
kterou pro plynárny získá, měl
mít provizi. Mohl si prý nakonec vydělat i slušné peníze. Byl
spokojený. Říkal si, že mrzáka
o berlích staří lidé ode dveří neodeženou. Vzbuzoval v nich důvěru. Druhý den vyrazil na svou
první obchůzku. Hned v prvním
domě narazil na starou ženu.
Dívala se na něj přes skla svých
silných brýlí, panty naprázdno
přežvykovala, na bradě a horním
rtu dlouhé černé hlupy, byla cítit močí a zatuchlinou. Z bytu se
linul zápach nevětraného prostoru. Cítil nechuť. Stařena mu byla
velmi nepříjemná. Nicméně nasadil profesionální úsměv a začal
se svou litanií. Žena ale aniž by
si vyslechla, co říká, zabouchla
před ním dveře. Řekl si, že jeden
neúspěch ještě nic neznamená.
Začal hledat další oběť. Ploužil
se o berlích po domě, když narazil na strážníky městské policie.
Dva ostré nepříjemné hochy.
Nijak nebrali ohledy na jeho
postižení, chtěli vidět legitimaci, mluvili o porušení vyhlášky
o zákazu podomního prodeje.
Nechápal, co říkají. Chtěl odejít, ale nenechali ho. Zdvihl berli
proti jednomu z nich a okamžitě
skončil s pouty na rukou. Teprve pak si uvědomil, že situace
je vážná. Strážníci mu řekli, že
jim volala jedna žena, kterou
nabídkou obtěžoval. Uložili mu
blokovou pokutu a vykázali ho
z domu. Seděl ve služebním autě
a přemýšlel. Všechno bylo proti
němu. Ta stařena na něj poštvala
strážníky. Už toho měl dost. Nechtěl být celý život jen obětním
beránkem. Všechno špatné se
děje jen a jen jemu. Nemá smysl,
aby o cokoliv usiloval, stejně vše
nakonec skončí zle. Jak tak sedl
a bilancoval svůj mizerný život,
z domu vyšla žena. Poznal ji. Tu
babu, která ho udala. Najednou
se v něm zvedla zlost a vztek za
všechno to příkoří, co se mu za
roky dělo. Vydrápal se z auta
a s berlí se vrhl na stařenu. Povalil ji na zem a bušil do ní holí, kopal zdravou nohou. Zabít, zničit,
rozdupat. Nic jiného mu v hlavě
neznělo. Než ho kolemjdoucí od
stařeny odtrhli, byla mrtvá. Ležela s rozbitou hlavou na chodníku.
Uvědomil si, že jeho zpackaný život bude dál pokračovat ve vězení. Byl vrah.
(pur)
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V Krušných horách se staví nové muzeum
LESNÁ - V horském areálu Lesná přibyde nový hrázděný dům. Sloužit bude jako druhá budova místního muzea života horalů v 19. století. S jeho výstavbou se už začalo. Hotovo má být do dvou let.
Původní muzeum je velmi
navštěvované a slouží nejen
turistům, ale také je vyhledávaným cílem školních výletů.
Jedná se o repliku historického
domu z roku 1873, postavené
podle dochovaných dokumentů.
Vedle stojí další replika, a to zvonice s funkčním zvonem, který
odbíjí každou hodinu. Muzeum
vybudoval a provozuje Horský
klub Lesná. Stálá expozice ukazuje život horalů před přibližně
100 lety, její součástí je i sbírka
renovovaných starých země-

dělských strojů. Pořádány jsou
tu také nejrůznější akce, které
přibližují zvyky a řemesla předků. Aktuálně jsou to například
zvyky z období Vánoc. Návštěvníků muzea je ale tolik, že už se
do hrázděného domu pomalu
nevejdou. „Muzeum je nám už
malé. Do obytné komory se vejde
zhruba 20 dětí, ale v jedné školní
výpravě jich přijíždí až čtyřicet,“
říká předseda horského klubu
Lesná Antonín Herzán. V letošním roce proto požádal Antonín
Herzán o dotaci na výstavbu

další repliky hrázděného domu,
která by muzeum rozšířila. Podařilo se spojit se Seiffenem, ve
kterém díky společnému projektu vyroste replika staré kovárny.
Výstavba hrázděného domu
v Lesné už začala a potrvá dva
roky. Další část muzea se slavnostně otevře v létě 2019. Na
projektu se podíleli také odborníci z mosteckého muzea. Tím
je zaručeno zachování historické autenticity. „Stavíme typický
hrázděný dům z 19. století. Jeho
součástí byl chlév a stodola, ale
obytná část už byla větší. Majitel objektu tak měl prostory, kde
mohl ubytovat pomocníky pro
sezonní práce v rámci hospodář-

ství. Součástí objektu bude sklep
s klenbovým stropem a studánkou. Tehdy si totiž lidé stavení budovali co nejblíže ke zdroji vody,
aby pro ni nemuseli v zimním
období docházet daleko,“ doplnil
Antonín Herzán. Současné muzeum má podobu hrázděného
domu chlévního typu, který je
rozdělený na dvě části středovou
chodbou. Z té se vchází doprava přímo do světnice a dál do
komory nebo doleva do chléva
a stodoly. Vybaveno je částečně
exponáty, které zapůjčilo mostecké muzeum. Větší část darovali místní, ale i lidé ze širokého
okolí Krušných hor a také Podkrušnohoří.
(pur)

Na Lesné přibyde už brzy další muzeum.

No tak já si ji tedy vezmu!
LITVÍNOV - V Litvínově si snoubenci budou moci říci své ano osmadvacet dnů v roce. Za svatbu mino oficiální termíny zaplatí zvláštní
poplatek. Nové termíny schválili litvínovští radní.
Rada stanovila 28 termínů
k uzavírání sňatků a 4 termíny konání vítání občánků do
života. Den pro uzavírání sňatků je sobota od 9 do 15 hodin.
Hlavním místem pro uzavírání
sňatků je obřadní síň v budově zámku Valdštejnů, druhá
obřadní síň je v budově Městského úřadu Litvínov. Ve stanovený den, dobu a na stanoveném místě snoubenci nehradí
žádný poplatek, kromě správního poplatku 1 000 Kč. Rada
města dále schválila poplatek
za uzavření manželství mimo
stanovený den, dobu a místo.

Za svatbu mimo schválený termín snoubenci zaplatí dalších
1000 Kč. Uzavřených sňatků
v Litvínově od roku 2013 každoročně přibývá. Zatímco
v roce 2013 jich bylo pouhých
54, v roce 2014 už o tři více.
O dalších téměř třicet jich přibylo v roce 2015, o rok později
se v Litvínově bralo 98 párů.
Do poloviny listopadu letošního roku už to bylo 109 sňatků.
O obřadní síň v městské radnici
nemají snoubenci žádný zájem.
Letos se v obřadní síni městského úřadu uskutečnil jediný
obřad, 94 obřadů se konalo

v zámku Valdštejnů, 1 obřad na
nádvoří zámku, 1 obřad v Docela velkém divadle, 3 obřady
na Klínech, 3 obřady v Českém
Jiřetíně a 6 obřadů se uskutečnilo v prostorách církví. „V letošním roce jsme neměli žádné
mimořádné situace, většina svateb probíhala v slavnostním duchu tak, jak má. Snad jen jedinkrát ženich zaváhal, nebo chtěl
být vtipný a místo ANO prohlásil: ‚No tak já si ji tedy vezmu.‘ To je samozřejmě neplatné,
otázka musela zaznít znovu.
Myslím, že vtipnost ženicha neocenili svatebčané a už vůbec ne
nevěsta,“ zavzpomínala na letošní svatby místostarostka Erika Sedláčková. Starostka města
Kamila Bláhová pak vzpomněla

Kdy si v Litvínově
v příštím roce
můžete říci ano
20. 1. , 3. 2. , 17. 2. , 10. 3. ,
24. 3. , 14. 4. , 21. 4. , 28. 4. ,
19. 5. , 16. 6. , 23. 6. , 30. 6. ,
14. 7. , 21. 7. , 28. 7. , 4. 8. ,
11. 8. , 18. 8. , 25. 8. , 15. 9. ,
22. 9. , 6. 10. , 20. 10. , 3. 11. ,
10. 11. , 24. 11. , 8. 12. , 16. 12.
na svatbu, kdy si nevěsta zapomněla občanský průkaz. Snoubenci ale byli z Chomutova a na
celý obřad byla vyčleněna pouhá hodina. Ženich ale stihl dojet domů a občanský průkaz své
nastávající dovezl včas a svatba
nakonec byla. Nové občánky
bude město v příštím roce vítat
čtyřikrát.
(pur)

Litvínovští strážníci zachraňují životy
LITVÍNOV - Pravidelnými kurzy první pomoci prochází litvínovští
strážníci. V minulém týdnu je v nejnovějších postupech a poznatcích týkajících se první pomoci a záchrany lidského života proškolil
záchranář Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Martin
Štiber.
Během školení se strážníci
dozvěděli, jak bezpečně poznat,
zda člověk dýchá. Naučili se
jakým způsobem nejlépe provádět masáž srdce, a v čem se
nejčastěji chybuje. Dozvěděli se
ale například také to, že bez první pomoci mají lidé se zástavou
srdce jen minimální šanci, že
se živí dočkají příjezdu záchranářů. „Je důležité, aby strážníci
ovládali první pomoc. U zraněných či nemocných lidí jsou často
první a v okamžicích, kdy záleží
na každé minutě, pomáhají se
záchranou lidského života před
příjezdem záchranářů. Takových
případů je každý měsíc hned několik. Někdy jde skutečně o životy, kdy strážníci pro oživení používají i defibrilátor, jindy ošetřují

zdánlivě banální zranění. Vždy
ale ke své práci přistupují s jistotou, kterou získávají díky profesionálnímu školení Martina
Štibera,“ uvedl velitel Městské

Martin Štiber ukázal, jak nejúčinněji zachránit lidský život.

policie Litvínov Zdeněk Urban. Školením postupně prošli
všichni strážníci Městské policie
Litvínov a asistentky prevence
kriminality.
(pur)

region
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United Energy pomohla s „dámou v letech“
LITVÍNOV – Děti z mateřské školy Vláček v Litvínově si budou pochutnávat na dobrotách od místní kuchařky také díky United Energy. Společnost věnovala mateřince dvě stě tisíc korun na nové vybavení školní kuchyně. To už bylo potřeba. Vařilo se tu s vybavením
starým i čtyřicet let.
Za dvě stě tisíc korun od
United Energy pořídila Pavla
Tomášová, ředitelka základní
školy v Ruské ulici, pod kterou
Vláček patří, nový sporák, dřezy a nerezové kuchyňské stoly,
krouhač zeleniny a další vybavení. „Naše školní kuchyně je
dáma v letech. Většina vybavení
byla i čtyřicet let stará. Pro nás

je dar United Energy velmi významný. Je to veliká částka, za
kterou jsme mohli zásadní část
kuchyně obnovit. Velmi za to
děkujeme,“ uvedla při slavnostním předání kuchyně Pavla Tomášová. Dar pro Vláček není
v letošním roce první, kterým
energetická firma podpořila
Litvínov. „United Energy patří

mezi nejvýznamnější partnery
města. V letošním roce jsme už
od této společnosti získali 195
tisíc korun na celoměstské akce,
55 tisíc korun na kalendář základní umělecké školy a 50 tisíc
korun pro janovskou základní
školu. Za podporu velmi děkujeme,“ prohlásila starostka města
Kamila Bláhová. Spolupráce
mezi městem a United Energy
začala v roce 2006. Každoročně
daruje společnost městu minimálně 500 tisíc korun. „Mimo
smlouvu o spolupráci podporovala United Energy také ne-

ziskové společnosti v Litvínově.
Finanční podpora je tak každoročně mnohem vyšší,“ doplnila
starostka. Slavnostního předání kuchyně kuchařkám a dětem se zúčastnil také ředitel
United Energy Milan Boháček.
„Těší mě, že když jsem pozván
na nějakou slavnostní akci
v Litvínově, je mi tam vždy teplo,“ zavtipkoval na úvod ředitel
teplárenské společnosti. „Jsem
rád, že byl náš dar takto využit.
Jsou to skvěle vynaložené peníze,“ uzavřel Milan Boháček.
(pur)

Poplatek za odpady
se občanům nezvýší
LITVÍNOV - Dvojnásobek toho,
co zaplatí občané města, doplácí Litvínov na svoz a likvidaci komunálních odpadů. Přesto město neplánuje poplatek zvýšit.
Za odpady v současné době
obyvatelé Litvínova platí 250
korun za rok. Litvínov za svoz
a sběr netříděného komunálního odpadu v loňském roce
zaplatil téměř 12 miliónů ko-

run. V Litvínově za odpad platí
25 378 lidí. Skutečné náklady na
jednoho člověka tak dělají 466
korun. Další náklady představují nájem a provoz sběrných
dvorů, svozy ze zahrádkářských
kolonií, sběrové dny, likvidace
černých skládek a separovaný
sběr. Celkem více než 4 milióny
korun.
(pur)

Litvínov připravuje rozpočet
LITVÍNOV - Litvínov už finišuje na přípravě rozpočtu na rok
2018.
Pracovní jednání zastupitelstva města na téma rozpočtu
proběhlo 16. 11. Rada jej projedná 6. 12., finanční výbor
13. 12. a zastupitelé pak na veřejném jednání 14. 12. „Patnáct
dnů přede dnem projednání v zastupitelstvu bude rozpočet zveřejněn na úřední desce a způsobem

Nové vybavení obdivoval i ředitel United Energy Milan Boháček.

umožňujícím dálkový přístup,“
uvedla starostka města Kamila
Bláhová. Při zpracování rozpočtu se vychází z rozpočtového
výhledu města Litvínova s analýzou financí a ratingem na roky
2017 až 2021, Akčního plánu na
rok 2018 a Strategie financování
investic města Litvínova se zaměřením na projekt nového bazénu. Rozpočet počítá s příjmy
a výdaji cca 625 mil. Kč. (pur)

Reﬂexní prvky zachraňují chodcům životy!
ÚSTECKÝ KRAJ - Policisté v Ústeckém kraji se během listopadu zaměřili na kontrolu viditelnosti chodců. V podzimních měsících, kdy
se stmívá už v brzkých odpoledních hodinách a i během dne, bývá
často horší viditelnost kvůli mlze nebo zamračenému počasí, jsou
reflexní bezpečnostní prvky pro chodce nezbytností.
Novela zákona o provozu na
pozemních komunikacích zavedla pro chodce pohybující se
„mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením“
povinnost mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu
umístěné tak, aby byly viditelné
pro ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích.

„Policisté se proto zaměřují zejména na kontroly chodců za
snížené viditelnosti na pozemních komunikacích mimo obec
a v rámci preventivní činnosti
předávají reflexní doplňky, aby
přispěli ke zvýšení jejich bezpečnosti v silničním provozu. Použití reflexního prvku na oblečení
totiž zvyšuje viditelnost chodce
ve tmě až na dvě stě metrů,“
uvedla policejní mluvčí Šárka

Poláčková. Reflexní předměty je
vhodné umístit nejlépe ke konci
rukávů, blízko ke kolenům a do
úrovně pasu. Nejhůře jsou vidět
chodci v černém a modrém oblečení. Ty má řidič šanci spatřit
na vzdálenost pouhých osmnácti metrů. V bílém oblečení
jsou vidět na 55 metrů. Ale ani
to není vzdálenost dostatečná,
aby mohl řidič včas při rychlosti
90 kilometrů za hodinu, kterou
jede mimo obec, zareagovat.

Na silnicích umírají
chodci
V letošním roce, od ledna do

konce září, došlo v Ústeckém
kraji v nočních hodinách, za svítání nebo za soumraku ke střetu s chodcem ve 46 případech.
Čtyři chodci utrpěli smrtelné
zranění, 9 bylo těžce zraněno
a 34 lehce. Za celý loňský rok to
bylo v noci nebo za soumraku
či svítání 111 chodců, z nichž
dva zraněním podlehli, 21 utrpělo těžké zranění a 87 zranění
lehké. Na Mostecku došlo od
ledna ke třem střetům vozidla
s chodcem. Nejčastěji byli chodci zraněni v oblasti mezi obcemi Proboštov, Zabrušany a Háj
u Duchcova.
(pur)

První bobová dráha se staví na Klínech
 Cena celé této parády
bude srovnatelná s jízdným
na bobových drahách na německé straně Krušných hor, kde
si ale navíc turista neužije jízdu
lanovkou. Celkem bude ve Sport
areálu Klíny k dispozici 32 bobů.
„Krušné hory budou pro turisty
díky bobové dráze opět o něco
atraktivnější. Díky takovým
nadšencům, kteří milují Krušné
hory a snaží se dostat k nám co
nejvíce turistů a připravit jim
zážitky srovnatelné s předními
horskými areály, se naše hory posouvají v návštěvnosti každoročně o velký kus vpřed. Bez provozovatelů sportovních areálů, bez
hoteliérů a restauratérů a bez
lidí, kteří pro Krušné hory pracují hlavně srdcem, by to nebylo
možné,“ chválí nejnovější počin
Sport areálu Klíny ředitelka Destinační agentury Krušné hory
Eva Maříková.
(pur)

Přípravky na maximum
LITVÍNOV - Navýšit kapacitu
dvou přípravných tříd v janovské
základní škole až na maximum
se rozhodli litvínovští radní.
„Podle nového zákona musí
do mateřských škol chodit povinně pětileté děti. Kapacita
mateřských škol v Janově je proto naplněná. V prvních třídách
základní školy jsou ale děti, které
nezvládají školní docházku a dostaly od psychologů doporučení
pro odklad. Do mateřské školy
se už vrátit nemohou, není tam

místo. Vhodné jsou přípravné
třídy, ve kterých ovšem už také
nebylo místo,“ vysvětlila důvod
navýšení kapacit přípravných
tříd místostarostka Erika Sedláčková. Obě přípravné třídy
v Janově mají nově schválenou
kapacitu 19 dětí. „Přípravné třídy jsou pro děti, které nejsou na
školní docházku ještě zralé, velmi potřebné. Školu pak zvládají
mnohem lépe, než když přijdou
z mateřské školy,“ potvrdila Erika Sedláčková.
(pur)
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zpravodajství

Policie varuje: Pozor na
podomní obchodníky!
LITVÍNOV - V posledních dnech
se v Litvínově objevilo několik
případů podvodných prodejců
plynu. Zaměřují se hlavně na
důvěřivé seniory.
Podvodníci se neštítí zejména
vůči seniorům používat rozličné
nátlakové metody, aby je přiměli podepsat smlouvu na nového
dodavatele plynu. „Víme například o případu, kdy podomní
prodejce přesvědčil seniora, že
pokud nepodepíše novou smlouvu, bude mu odpojen plyn. Jedinou obranou je nedůvěřovat těmto lidem a NIKDY nepřistoupit

na jejich nátlak. Podomní prodej
v Litvínově zakazuje městská
vyhláška. Pokud se s takovými
podvodníky setkáte, volejte ihned
Městskou policii Litvínov. Hlídka
přijede okamžitě. Mějte proto
uložené telefonní číslo na Městskou policii Litvínov v mobilních
telefonech,“ radí velitel Městské
policie Litvínov Zdeněk Urban.
(pur)
Kontakt na Městskou
policii Litvínov:
+420 737 523 523

Němečtí policisté debatovali
s žáky v české škole
MOST - Němečtí policisté ze Saska přišli mezi žáky deváté třídy
7. základní školy v Mostě.
Za dětmi přišli polu s policisty oddělení tisku a prevence
Územního odboru Policie ČR
Most. Policistky z Policejního ředitelství Chemnitz již po
několikáté pro děti připravily
v rámci mezinárodního projektu program zaměřený na prevenci proti užívání návykových
látek. Školáci pracovali v pěti

skupinách a poté každá skupina
ostatním spolužákům představila svoji prezentaci na zadaný
úkol. Dvě hodiny děti ve skupinách tvořily, ve třetím bloku
si deváťáci vyzkoušeli speciální brýle, které simulují účinky
drog či alkoholu. Policistky ze
Saska byly aktivním zapojením
dětí do dopoledního programu
nadšené, stejně jako jejich prezentacemi.
(pur)

Tablety od teplárny
LITVÍNOV - Rada města Litvínova schválila Základní a Mateřské
škole v Litvínově-Janově přijetí
finančního daru 30 tisíc korun.
Peníze darovala společnost
Severočeská teplárenská a škol-

ka je použije na nákup vzdělávacích pomůcek pro děti OZOBOT, TABLET, BEEBOT,
dobíjecí stanice a paměťové
karty.
(pur)

Smuteční síň pro Litvínov vzešla z architektonické soutěže.

Litvínov bude mít novou levitující smuteční síň
LITVÍNOV - Vedení Litvínova se plánuje dohodnout s vítězem architektonické soutěže na smuteční síň na zpracování projektové dokumentace. Levitující smuteční síň, která by na litvínovském hřbitově
mohla stát do tří let, by měla vyjít na 35 miliónů korun. Za projekt
Litvínov zaplatí zhruba tři milióny korun.
Architektonický návrh týmu
autorů, jejichž vedoucím projektu je Tibor Gombarček, zvítězil v konkurenci šestnácti podaných návrhů. Nyní se město
s vítězem soutěže dohodne ve
veřejné zakázce Výstavba nové
smuteční síně v Litvínově - projektová dokumentace formou
jednacího řízení bez uveřejnění. „Autoři návrhu nám musí
vysvětlit ještě řadu podrobností,
které se výstavby smuteční síně

týkají. Možné jsou i malé změny projektu. Pokud se s vítězem
nedohodneme na zadání veřejné
zakázky, můžeme oslovit druhého v pořadí,“ uvedla starostka
města Kamila Bláhová.
Předmětem zadávacího řízení je zpracování projektové
dokumentace a zajištění všech
souvisejících služeb architekta
v rozsahu architektonické studie
se zapracováním připomínek zadavatele. S výstavbou nové smu-

P

 zakázková truhlářská výroba z lamina

a masivu

 kancelářský, hotelový a restaurační

nábytek

 lakovaný nábytek vč. vysokých lesků

 pergoly, altány, schodiště

 kuchyně, dětské pokoje, vestavěné

 dodávky a montáž interierových

a šatní skříně, postele, jídelní stoly,
věšákové stěny

a vstupních dvěří „Erkado“
 Cenovou nabídku a grafický návrh

Vám zpracujeme ZDARMA
KONTAKTY: tel.: 608 555 473 J www.interyss.cz J Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

dozoru. V rámci jednacího řízení
bez uveřejnění bude projednávána cena za zhotovení předmětu
veřejné zakázky včetně ceny za
výkon autorského dozoru, upřesněn navržený harmonogram
prací, projednávány podmínky
smlouvy o dílo vycházející ze
vzoru smlouvy standardně uzavírané mezi městem a zhotovitelem projektové dokumentace
a projednávány další podrobnosti a možné úpravy návrhu ve stadiu projektové studie. Projektové
práce by měly být zahájeny po
nabytí účinnosti smlouvy o dílo,
v únoru 2018. Se stavbou nové
smuteční síně by mohlo město
začít v roce 2020.
(pur)

orušené paragrafy

Zapálil kontejnery

NAŠE SLUŽBY:

teční síně v první etapě souvisí
nejen detaily a úpravy budovy
nové smuteční síně, ale i detailní dořešení ponechané části
stávající budovy smuteční síně,
dopravní řešení včetně rozšíření
parkovacích ploch, řešení zeleně
a sadových úprav, řešení zpevněných plochy a komunikací, pietní okolí nové budovy, oplocení,
vstupní prostory hřbitova a další
úpravy požadované v soutěžních
podmínkách. Součástí zadávacího řízení je i zajištění jednotlivých povolovacích procesů pro
výstavbu nových stavebních prvků i demolici některých stávajících objektů, zajištění související
inženýrské činnosti a autorského

Mladík z Mostu nemohl nechat bez povšimnutí kontejnery na odpad. Opakovaně je
proto zapaloval. Požár pak sám
ohlásil a přihlížel jeho hašení.
„Vyšetřovatel mostecké policie
obvinil z přečinu poškození cizí
věci 26letého muže z obce na
Mostecku. Mladík měl dle policie ve čtyřech případech v Mostě
na sídlištích Výsluní a Zahradní
v nočních hodinách zapálit dva
plastové kontejnery na papír
a dva kontejnery na smíšený komunální odpad. Tři kontejnery
zcela shořely. Do popelnic vhodil
hořící cigaretu nebo k zapálení použil donesený zapalovač.
Ve třech případech sám požár
oznámil telefonicky hasičům
a v jednom případě o tuto službu požádal náhodnou chodkyni,
protože nikde nenašel telefonní
budku,“ uvedla policejní mluvčí
Ludmila Světláková. Žhářstvím
způsobil mladík škodu 16 000
korun. Ve dvou případech ho na

místě přistihla hlídka strážníků
a v jednom případě policisté obvodního oddělení.

Za proud neplatil
Několik let žil na sídlišti
v Mostě, odebíral na černo elektrický proud a neplatil za něj.
Teď mu za lakotu hrozí až pět
let vězení. Z přečinu krádeže
obvinil vyšetřovatel mostecké
policie 63letého muže z Mostu.
„Muž měl pod dobu několika let
v místě svého bydliště v Mostě
neoprávněně a zcela vědomě po
zásahu do vodičů elektroměrového rozvaděče hlavního domovního vedení připojit neměřenou
odbočku vedení proudu na původní elektroinstalaci a odebíral tak neměřenou elektřinu. To
učinil i přesto, že neměl uzavřenou řádnou smlouvu s žádným
dodavatelem elektrické energie.
Poškozená firma odhadla škodu
na částku 269 tisíc korun,“ prozradila policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Vyráběl drogy
Ve vazbě kvůli prodeji a výrobě drog skončil 36letý muž
z Mostu. V Mostě měl metamfetamin prodávat minimálně
ve třiatřiceti případech. „V bytě
v ulici K. H. Borovského, kde
proběhla domovní prohlídka,
přechovával předměty, které
sloužily k výrobě metamfetaminu. Drogu měl muž vyrábět
i v bytě v Janově, kdy vyrobil
v 24 případech nejméně 24 gramů metafetaminu. I tam kriminalisté v rámci domovní prohlídky zajistili předměty, u kterých
je podezření, že sloužily k výrobě drogy,“ prozradila policejní
mluvčí Ludmila Světláková. Policie zajištěné věci odeslala na
odbor kriminalistické techniky
k provedení odborné expertizy.
Mostečan, který byl za výrobu
drog obviněn i v červnu, byl
s ohledem na pokračující trestnou činnost vzat okresním soudem do vazby.
(pur)

zpravodajství
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Naše společnost MAIRYSS s.r.o., která funguje na poli zámečnické výroby a
provádění rekonstrukcí střešních systémů více jak 10 let, hledá:
Hejtman s vítězi soutěže.

Hejtman Oldřich Bubeníček
ocenil mladé klavírní virtuosy
ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecké divadlo hostilo 50. ročník prestižní mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Mezi
71 účastníky ze 17 zemí Evropy se absolutním vítězem stal Chorvat
Zvjezdan Vojvodić. Soutěž se uskutečnila pod záštitou hejtmana
Oldřicha Bubeníčka a primátorky města Ústí nad Labem Věry Nechybové.
Dvoudenní soutěž mladých
klavíristů vyvrcholila právě
slavnostním předáváním cen vítězům a poté následovalo jejich
vystoupení. Mezi předávajícími
byl i hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
Na třídenní napínavé klání
přijeli soutěžící až z Gruzie,
Albánie, Ruska či Vietnamu.
Ti nejlepší z každé věkové ka-

tegorie prošli sítem až do finále, kde porotě i divákům předvedli svůj um. V nejmladší
kategorii do 9 let vyhrála Klára
Gibišová, v další kategorii (10
až 11 let) pak Sophia Lewerenz
z Německa. V kategorii 12 až
13 let triumfoval Ital Alessandro Dipaola a v nejstarší věkové kategorii do 15 let získal
od poroty nejvíce bodů chor-

vatský klavírista Zvjezdan Vojvodić.
Klavírní soutěž patří díky
tradici do programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Pro
některé mladé a talentované
klavíristy je tato soutěž odrazovým můstkem za cestou ke slávě.
„Když se podíváme na to, kolik
mistrů tu začínalo a získalo svá
první ocenění, tak mi nezbývá poděkovat těm, kteří soutěž vymysleli a těm, kteří se teď na soutěži
podílí,“ řekl hejtman Ústeckého
kraje při slavnostním vyhlášení
vítězů. Příští ročník se uskuteční
opět v krajském městě a to od 21.
do 23. listopadu 2018.
(nov)

Na severu Čech se natáčí
nový ﬁlm Jan Palach
ÚSTECKÝ KRAJ - Filmová kancelář Ústeckého kraje má na svém
kontě další filmový počin. V srpnu se začal natáčet film Jan Palach,
který půjde do kin příští rok v srpnu, kdy od vpádu vojsk Varšavské
smlouvy uplyne přesně půl století.
Nový film režiséra Roberta Sedláčka se natáčí převážně
v Praze, ale dvakrát zavítal i do
Ústeckého kraje. V létě se natáčelo ve Velkých Žernosekách
a poslední listopadovou neděli
v kulturním domě v Ústí nad Labem. „Film sleduje poslední měsíce Palachova života před upálením, zachycuje jeho studium,
kolejní život, vztah s přítelkyní,
soužití s matkou ve Všetatech,
brigády ve Francii a Kazachstánu. A právě brigáda ve Francii
se v srpnu natáčela na vinicích
ve Velkých Žernosekách ve vinohradu, který ve filmu ztvárnil
slunnou Francii, kde se odehrála
scéna z šestitýdenní brigády Jana
Palacha na konci léta 1968,“ řek-

la Helena Matuščinová z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.
Filmová kancelář Ústeckého
kraje při filmu spolupracovala

s autory na vytipování lokací,
domluvení podmínek natáčení
a na zajištění cateringu a filmových rekvizit. „Největším oříškem bylo sehnat pár desítek dobových židlí, ale nakonec se nám
společnými silami podařilo židle
na natáčení scény z vysokoškolské menzy zajistit, tak moc děkujeme i široké veřejnosti, že se dokáže zapojit buď jako komparz,
nebo při shánění rekvizit,“ dodala Barbora Hyšková z Filmové
kanceláře Ústeckého kraje.
Krajská filmová kancelář aktivně spolupracuje s filmaři při
řadě projektů. Aktuálně je v postprodukci seriál Most, který se
natáčel čtyři měsíce v Ústeckém
kraji. Připravuje se natáčení
druhé řady seriálu Rapl, jehož
děj se přesouvá oproti první
řadě z Krušných hor do Ústí nad
Labem, a točit se bude také na
Mostecku a v Děčíně.
(nov)

Most se dočká, bude mít rezonanci
 „Ordinovat“ se bude
v přízemí polikliniky, na místě stávající lékárny, která se
přemístí o patro výš do bývalé
kartotéky. Soutěž na projektovou dokumentaci na stavební
úpravy začne 18. prosince. „Naší
snahou je magnetickou rezonanci do mostecké nemocnice pořídit
a nainstalovat co nejdříve,“ uvedl ředitel nemocnice Most Petr
Najman.
Mostecká nemocnice současně představila řadu novinek,
které ji v nejbližší době čekají. Kde a jak hodlá společnost
Krajská zdravotní proinvestovat
v Nemocnici Most téměř dvaapadesát miliónů korun a k jakým změnám zde dojde, přineseme v příštím vydání.
Magnetická rezonance je
zobrazovací technika používaná především ve zdravotnictví
k zobrazení vnitřních orgánů
lidského těla. Pomocí magnetické rezonance je možné získat
řezy určité oblasti těla, ty dále
zpracovávat a spojovat až třeba

k výslednému 3D obrazu požadovaného orgánu. Magnetická
rezonance využívá silné magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí.
Na rozdíl od CT vyšetření, které je s magnetickou rezonancí
někdy alternativní, tedy nenese
žádná rizika způsobená zářením (nulová radiační zátěž).

Nevýhodou vyšetření magnetické rezonance je určitá hlučnost zařízení. Podstatou barevného odlišení jednotlivých
tkání je jejich rozdílné chování
při stejném vnějším působení. Vyšetření se provádí buď
s nebo bez použití kontrastní
látky (gadolinium vpichem do
žíly).
(nov)

Ředitel nemocnice Petr Najman ukazuje prostory pro magnetickou rezonanci.

ŘEDITELE FIRMY
Požadujeme:
t .JOJNÈMOǔ4ÀW[EǔMÈOÓ JEFÈMOǔQSBYFKBLPTUBWCZWFEPVDÓ
OFCPWFEPVDÓOǔKBLÏQSǾNZTMPWÏWâSPCZ
t ƎBTPWPVøFYJCJMJUV [WMÈEÈOÓTUSFTPWâDITJUVBDÓ
t .BYJNÈMOÓMPBKBMJUVBPEQPWǔEOPTUWǾǏJTQPMFǏOPTUJ
t 7TUǲÓDOPTUWǾǏJWTUǲFCÈWÈOÓOPWâDIQPEOǔUǾ[QSBYFBDIVǸ
OFVTUÈMFTFVǏJUBǏFMJUOPWâNWâ[WÈN
/BCÓ[ÓNF
t 0TPCOÓUFMFGPO OPUFCPPL
t 4MVäFCOÓBVUPNPCJM
t /BETUBOEBSEOÓN[EPWÏPIPEOPDFOÓ
t 1P[BQSBDPWÈOÓBQSPLÈ[ÈOÓNBOBäFSTLâDITDIPQOPTUÓQǲJǲÓ[FOÓ
TQPMFǏOPTUJNPäOPTU[ÓTLÈOÓ[BNǔTUOBOFDLâDIBLDJÓ
/ÈQMǪQSÈDF
t PSHBOJ[BDFWâSPCZBNPOUÈäÓQǲJSFBMJ[BDJ[BLÈ[FL
t ǲÓ[FOÓQSBDPWOÓIPLPMFLUJWV
t [ÓTLÈWÈOÓOPWâDIPCDIPEOÓDILPOUBLUǾ
t UWPSCBDFOPWâDIOBCÓEFL
t ǲFÝFOÓBV[BWÓSÈOÓTNMVWOÓDIW[UBIǾTPCDIPEOÓNJQBSUOFSZ

Zájemci ať zasílají životopisy a kontakt na e-mail: ruzickova@mairyss.cz
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Magistrát města Mostu
Radniční 1/2, 434 69 Most

V rámci projektu
„Podpora sociální práce v obci Most“
přijme Magistrát města Mostu zaměstnance/zaměstnankyni
na pozici:

referent/ka (sociální pracovník/ce)
oddělení sociální práce
(odbor sociálních věcí)
DOBA URČITÁ – po dobu realizace projektu od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018
Požadavky na pracovní pozici:
• odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka:
• vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální
práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální
a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
• vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském,
magisterském nebo doktorském studijním programu
zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální
pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo
speciální pedagogiku,
• dobrá znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• vítána praxe na úseku sociální práce, příp. úseku sociálně-právní ochrany dětí nebo v sociálních službách
• výhodou zvláštní odborná způsobilost v sociálních službách, příp. na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
• výhodou řidičský průkaz sk. „B“ (aktivní řidič)
• velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office (Word, Outlook
– verze 2010),
• schopnost samostatné i týmové práce, samostatný úsudek
a rozhodování, výborné komunikační a organizační dovednosti, spolehlivost, flexibilita.
Zájemci o pracovní pozici doloží tyto doklady:
Motivační dopis s odůvodněním zájmu o pracovní pozici
a představou o práci v projektovém týmu.
Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních
zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech souvisejících s pracovní pozicí, na kterou se uchazeč hlásí a s uvedením emailové adresy a telefonního kontaktu uchazeče.
Platové zařazení:
V souladu s příslušnými právními předpisy – nařízení vlády č.
222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v 10. platové
třídě.
Lhůta pro podání přihlášky:
Přihláška musí být doručena nejpozději do 11. 12. 2017 do
12.00 hodin.
Předpokládaný nástup do funkce:
1. 1. 2018.
Způsob podání přihlášky:
osobně v podatelně, případně v informační recepci Magistrátu města Mostu
nebo
písemně na adresu: Statutární město Most
oddělení kancelář primátora a tajemníka
Radniční 1/2
434 69 Most
v zalepené obálce zřetelně označené: „referent – sociální
pracovník“ (OSV) s uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče.

inzerce

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

■ Prodám 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.
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

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

■ 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

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
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Litvínovští jsou v polovině
základní části na třináctém místě
LITVÍNOV - Po polovině základní část Tipsport extraligy je náš zástupce, tým HC Verva Litvínov, na třináctém místě tabulky, s jednobodovou ztrátou na nebarážovou dvanáctou pozici. Dvoubodovou
na předkolové desáté místo a sedmibodovou na čtvrtfinálovou
šestou příčku. Týmy na šestém až dvanáctém místě mají odehrán
o zápas méně.

Zimní přestávku Superligy
stráví Most na třetím místě
MOST – Výběr Mostu přivítal
v neděli na svém domácím hřišti
v rámci posledního podzimního
zápasu Superligy malého fotbalu celek Prahy a střetnutí rozhodlo o tom, že Mostečtí stráví
zimní přestávku soutěže na třetím místě tabulky.
Vývoj soutěže sice nahrával
možnosti strávit toto období
v čele superligového pelotonu,
ale to by musel Most tým Prahy
porazit, což se mu nepodařilo.
Mostečtí, vědomi si důležitosti zápasu, nominovali silnou
sestavu: V. Šlégr - Boček, Černý,
Chábera, Kasal, Nobst, Pátek,

V posledních třech domácích
zápasech se litvínovští fanoušci
mohli radovat z vítězství.
Mužstvo v Brně, kde mělo
na marodce pět hráčů, Lukeš

po zranění a čtyři kvůli nemoci, uzavřelo své účinkování
v prvních 26 kolech základní
části. Ve druhé čtvrtině získalo
slušných 22 bodů. Z té první si

Popelka, Prokop, Pyskatý a Rosendo.
Rovněž Praha dorazila do
Mostu ve velmi silném složení,
se čtyřmi mistry světa.
Mostečtí nezačali dobře, když
už v 7. minutě prohrávali 0:2.
Naštěstí srovnali na 2:2 a začínalo se od znovu.
Ve druhé půli pak strhli vedení na svou stranu a získali dvoubrankový náskok. Jenže …
Pražané vyrovnali a nerozhodně stav vydržel do 57. minuty. To hosté vstřelili vítězný
gól a Most odešel ze hřiště jako
poražený.
(jak)

ale stále s sebou táhne manko
v podobě devíti porážek v řadě
a zisku jen 9 bodů. Poslední dva
zápasy venku týmu nevyšly (0
bodů, skóre 2:11), přesto právě zde došlo v odvetném kole
soutěže ke zlepšení. Ve druhé
čtvrtině mělo mužstvo mimo
Litvínov dokonce aktivní bilanci: 5 zápasů, 2 – 1 – 0 – 2. Únik
z posledních dvou příček tabulky nepřinesly ani čtyři výhry
z posledních šesti zápasů (zisk
11 bodů z 18 možných). Pořadí je ale tak našlapané (sedmý
celek od třináctého dělí pouhé
čtyři body), že šanci výrazně
vylepšit svou pozici má každý
tým z konce tabulky.
Nejproduktivnějším hráčem
v kanadském bodování týmu je
obránce Karel Kubát se 14 body
(4+10), čtvrtý nejproduktivnější
zadák Tipsport extraligy. Bodoval v devíti z posledních deseti
utkání. Nebýt zranění 29. října
v Olomouci, vedl by pravděpodobně produktivitu František
Lukeš (nyní 4+10).
Za dvanáct dní po reprezentační přestávce odehrál tým šest
zápasů. Do té prosincové jej čekají ještě čtyři, z toho tři venku.
Ty nejbližší: v pátek na ledě první Plzně a v neděli „šestibodové“ utkání v Liberci.
(jak)

Černí andělé už znají své
soupeře v Evropském poháru
Představujeme hráče týmu Mostečtí Lvi:

Ladislav Rameš
Útočník. Narozen: 27. 8.
1997. Výška 182 cm. Váha 72 kg.
Začínal v sezoně 2012 – 2013
v týmu HC Litvínov U16, za
který nastoupil ve 34 zápasech,
připsal si 16 bodů za 10 gólů a 6
asistencí. V nadcházející sezoně
hrál za tým U18, kde nastoupil
k jednomu utkání. V sezoně
2014 – 2015 oblékal dres HC
Most U18. V současnosti má
v dresu týmu Mostečtí Lvi na
svém kontě 6 zápasů, dva vstře-

MOST – Házenkářky DHK Baník Most, populární Černí andělé, už
znají své soupeře do jarní skupinové části Poháru EHF. Ve skupině
D se proti nim postaví norské vítězky Ligy mistrů z Larviku, švédský
tým H 65 Höörs HK a hráčky rumunského HC Zalau.
„Jsem rád, že jsme ve skupině
D jako Dávid a také se soupeři
jsem velmi spokojený. Bude to
pro nás konfrontace se skvělou
skandinávskou házenou, Larvik
je obrovský pojem a HC Zalau
patřil už před losováním mezi
týmy, které jsme si tak trochu
přáli,“ podělil se o dojmy těsně
po losování mostecký trenér Peter Dávid.
Zároveň ale doplnil, že v této
fázi pohárové soutěže už proti

sobě budou stát jen velmi kvalitní týmy, mezi kterými lze jen
těžko vybírat. „Těšili jsme se
v podstatě na kteréhokoli soupeře. Já osobně jsem rád i za
rozložení družstev ve skupině,
kombinace rumunského, švédského a norského týmu mi přijde dobrá, upřímně jsem si příliš
nepřál dostat do skupiny společně Norky a Dánky,“ doplnil
Peter Dávid. A jaké jsou podle
trenéra šance Černých andělů

v dalších bojích? „V podstatě
můžu zopakovat to, co jsem řekl
po utkání se Zvenigorodem. Už
to, že jsme se dostali mezi tuto
evropskou elitu, je pro nás obrovský úspěch. Teď uděláme
všechno pro to, abychom ukázali, že jsme se mezi ni nedostali
náhodou a samozřejmě se popereme o co nejlepší výsledky,“
uzavřel trenér.
Přesné termíny jednotlivých
utkání ještě nejsou stanoveny,
jisté je, že skupinovou část Evropského poháru začnou Černí
andělé ve Švédsku, jejich prvním domácím soupeřem bude
norský Larvik.
(jak)

lené góly a jednu asistenci. (jak)

Sportovce z SK LEON školil Brian Beck
MOST - Uplynulý víkend byl pro sportovce z Kung-fu Centra a SK
Leon ve znamení mezinárodních akcí. V sobotu proběhly zkoušky
z technických dovedností v žargonu bojových umění PÁSKOVÁNÍ.
V neděli se uskutečnilo školení rozhodčích pro nadcházející turnaj
v kickboxu CHRISTMAS CUP 2017.
Majitel Kung-fu Centra Petr
Václavík st. se dohodl se svým
dlouholetým přítelem z Velké Británie Brianem Beckem,
aby přijel do České republiky
a vyzkoušel sportovce z SK
Leonu z jejich kickboxerského
umění. Dále aby proškolil rozhodčí, kteří budou rozhodovat
zápasy kickboxu během soutěží. „Mr. Brian Beck je držitel
mistrovského stupně 8. Dan
v kickboxingu a mezinárodní
arbitr světové asociace WAKO
pro tatami sports,“ uvedl Petr
Václavík.
Mezinárodní punc těmto
akcím ještě dodala účast Ivy
a Maurizia Valsesia z Itálie. Iva
je členkou oddílu SK Leon, která
se pod vedením Petra Václavíka
stala mezinárodní rozhodčí s licencí „A“ asociace WAKO. Vdala se do Itálie a se svým manželem Mauriziem podporuje dění
kickboxu v ČR především tím,

že spolupracují s Petrem Václavíkem na dění v kickboxingu.
Maurizio se aktivně zúčastnil
zkoušek na technické stupně
a Iva se zodpovědně zhostila
role simultáního překladatele.
Od soboty 25. 11. 2017 mohou sportovci nosit nové pásky
s označením výkonnosti: Petr
Václavík - 6. Dan, Maurizio Valsesia - 6. Dan, Vojtěch Brzoň - 3.

Dan, Robin Červenka - 2. Dan,
Miroslav Brabec - 1. Dan, Zdeněk Marel - 1. Kyu, David Konečný - 1. Kyu, Daniel Průša - 4.
Kyu, Josef Piskač - 4. Kyu, Lukáš
Svetlák - 4. Kyu, Josef Havlík - 4.
Kyu, Tomáš Šebek - 4. Kyu.
Licenci rozhodčího získaly tito členové SK Leon: Petr
Václavík, David Konečný, Vojtěch Kotrba, Tomáš Jochman,
Michal Koutenský, Miroslav
Brabec, Zdeněk Marel, Daniel
Průša, Martin Hauser, Helena
Jochmanová, Barbora Zetková,
Lenka Charamzová a Sabina
Herainová.
(nov)
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Na extraligu
v Litvínově až za
týden
Až v pátek 8. prosince mohou hokejoví příznivci Litvínova vyrazit na domácí utkání na ledě Zimního stadionu
Ivana Hlinky. To se HC Verva střetne v 29. kole s týmem
Hradce Králové. Duel začíná
tradičně v 17.30 hodin.

Souš je v tabulce
divize třetí
Třetí místo patří po podzimní části divizní skupiny
B celku Baník Souš. Svěřenci
nováčka mezi trenéry, bývalého reprezentanta Petra
Johany, v průběhu podzimu
získali 30 bodů. Na vedoucí
Velvary ztrácí 6 bodů.

MFK přezimuje v čele
tabulky
Podzimním králem krajského přeboru v kopané dospělých se stal tým Mostecký
FK, který vede o skóre před
Baníkem Modlany. Druhý
náš zástupce, kombinovaný
tým Sokol Horní Jiřetín/FK
Litvínov, přezimuje na devátém místě.

Dvě domácí utkání
juniorů
Dnes a zítra se na domácím ledě představí hokejoví
junioři HC Litvínov. Páteční
zápas začíná v 17.30 hodin
a soupeřem Litvínova bude
Hradec Králové. V sobotu
2. prosince se pak Litvínovští střetnou s Pardubicemi.
Utkání začíná v 16 hodin.

Reprezentace
házenkářek hrála
v Chebu
Na mezinárodním turnaji
v Chebu se představil reprezentační výběr házenkářek
ČR. Ten měl ve svém středu také hráčky DHK Baník
Most, a to brankářku Müllnerovou, dále Zachovou, Jeřábkovou a Maňákovou. Náhradnicemi byly Bezpalcová
a Borovská.

Lvi nastoupí proti
Roudnici
Další domácí utkání
krajské ligy ledního hokeje
sehrají Mostečtí Lvi na domácím ledě. V sobotu 2. prosince budou mít za soupeře
celek z Roudnice nad Labem.
Utkání se hraje od 17.30 hodin.

Hokejistky se
střetnou s Kladnem
Další utkání, po úterním
vystoupení v Příbrami proti
favorizované Slavii Praha,
čeká hokejistky HC Litvínov. Ty se představí v sobotu
2. prosince na domácím ledě
proti týmu Kladna. Začátek utkání je naplánován na
19. hodinu. Hrát se bude na
spodní ledové ploše.
(jak)
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Vánoční stromy už se rozsvěcí
MOSTECKO – Vánoční stromy ve městech a obcích Mostecka už zdobí náměstí, září do
tmy a navozují tu pravou slavnostní vánoční náladu. První
se rozsvítil strom v Meziboří.
Město spojilo rozsvěcení stromu s programem, kterému
dominovalo vystoupení dětí
z místní mateřinky a výstava
vánočních stromků v Kulturním zařízení Meziboří. Do Litvínova na rozsvěcení stromu
dorazil Mikuláš divadla Kvelb,
čerti na koních a nechyběl ani
anděl. Mostečané se rozsvěcení vánočního stromu dočkají
3. prosince na 1. náměstí. Ani
tady nebude chybět program.
Od 16 hodin vánoční krasobruslení na ledovém kluzišti
a v 16.15 vystoupí Marta Jandová se ZUŠ F. L. Gassmanna.
V Litvínově pak vánoční těšení
pokračuje výstavou vánočních
stromků v zámku Valdštejnů. Meziboří na 7. prosince
připravilo cestu za Ježíškem
a lampionový průvod. Sraz
s lampiony je v 16.30 hodin
před sportovní halou. (pur)

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

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

