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V Meziboří už spustili lyžařský vlek
MEZIBOŘÍ – Od tohoto pondělka se jezdí na sjezdovce v Meziboří.
Pro lyžaře je zpráva o spuštění vleku o to radostnější, že se jedná
o jedinou sjezdovku široko daleko, ke které je možné dojet městskou hromadnou dopravou.
Lyžařský areál připravili zaměstnanci Technických služeb
Meziboří k okamžitému spuštění hned na začátku zimy. Čekalo se jen na první sníh nebo
alespoň teploty pod nulou. Se
sněhovou nadílkou už stačilo
jen sníh na svahu upravit a vlek
rozjet. „Záleží samozřejmě pouze na sněhových podmínkách.

I

Vlek je v provozu ve všední den
od 16 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin a od 17 do
20 hodin. Aktuální situaci na mezibořské sjezdovce sledujte na FB
SKI AREÁL MĚSTA MEZIBOŘÍ.
Vlek je po nezbytné údržbě
v pořádku. K přírodnímu sněhu
přidáváme umělý,“ říká vedoucí
technických služeb Pavel Esop.
Na údržbu svahu využívá
město Meziboří (které sjezdovku provozuje) zcela novou
techniku. Využilo dar v hodnotě jednoho miliónu korun
od společnosti Unipetrol a pro
lyžařský areál už v loňském

roce před zimní sezónou město pořídilo dvě nová sněžná
děla a čerpadlo na vodu. Další
novinkou letošní sezóny je čtyřkolka s radlicí vhodná na údržbu svahu. „Kromě toho budeme
využívat čtyřkolku také k dopravě osob po sjezdovce, například
v případě zranění,“ prozradil
dále Pavel Esop. O údržbu sjezdovky se kromě nové čtyřkolky
za 550 tisíc korun postará rolba,
kterou má město už pár let v garáži. Nainstalovány jsou i nové
bezpečnostní prvky. „Sjezdovku zasněžujeme, pokud jsou
k tomu dobré klimatické podmínky. Potřebujeme minimálně
třístupňový mráz. Zasněžujeme
a upravujeme sjezdovku především v noci. Podílíme se také na
zasněžování svahu pro lyžařskou
školu,“ doplnil Pavel Esop. Sjezdovka bude v případě dobrých
sněhových podmínek v provozu každý den. „Stejně jako
v loňském roce. Máme i večerní
lyžování. Lyžaři, kterým zbyly
v permanentkách body z loňské
sezóny, je mohou dál využívat,“
dodal Pavel Esop.
(pur)

Jediný lyžařský vlek v dosahu městské dopravy už funguje. Součástí areálu je i lyžařská škola (více na straně 9). Ilustrační foto.

 Viribus Unitis

NÁBOR
na brigádu pro rok 2018

TRAŤOVÝ
KOMISAŘ

LITVÍNOV – Nová
expozice v zámku
Valdštejnů nazvaná
„Viribus Unitis“. Uvidíte
díla Stanislava Hanzíka
s fotografiemi autorova
díla od Josefa Sudka.
Středa - neděle od 10 do
17 hodin. Vstupné 50 Kč.
 Novoroční olympiáda
MOST – V sobotu 27. ledna od 15 hodin pořádá
Středisko volného času
v Mostě 2. ročník zábavného odpoledne plného
netradičních sportovních disciplín pro rodiče
s dětmi. Startovné 30 Kč/
soutěžní tým.
 Pohádky pro
uplakánka
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LITVÍNOV – Tatínek
s kočárkem, herec
a muzikant by si rádi
povídali, ale miminko
v kočárku řve, jako
když ho na nože bere.
Když nic nepomáhá,
zkusí to ti tři mladí muži
s pohádkou. A tak řvoucí
miminko a spolu s ním
i dětští diváci uvidí
pohádku O Koblížkovi,
O Smolíčkovi a O boudě
budce. Představení hned
tří pohádek uvede Docela
velké divadlo v sobotu
27. ledna od 16 hodin.
Vstupné 80 Kč.

První Farmářský
trh se rozvoní
zabijačkou
MOST - Už tuto sobotu se můžete těšit na 1. Farmářskou slavnost v letošním roce. V hlavní
roli budou opět dobré potraviny
a zábava.
Tématem slavnosti
jsou
tentokrát zabijačkové hody
a speciality. Nebude chybět
oblíbená soutěž o nejchutnější mostecký prejt roku 2018.
Soutěžit mezi sebou budou
certifikovaní řezníci a hodnotící porotou budou samotní
návštěvníci farmářské slavnosti. Od 8 do 12 hodin nabídne
trh farmářské výrobky, zabijačkové speciality a ochutnávku nejrůznějších regionálních
potravin. K poslechu zahraje
flašinetář Jan Roháč a kapela

Staropražští pardálové, akci
moderuje Pavel Fekete.
V tomto roce se mohou Mostečané i přespolní návštěvníci
těšit ještě na troje farmářské
slavnosti s různou tématikou.
Sobotní farmářskou slavnost
pořádá město Most spolu
s Okresní agrární komorou
Most a Severočeskými farmářskými trhy.
Farmářské trhy se vždy těší
velkému zájmu. Vloni se na
mosteckém 1. náměstí konala
slavnost například ve znamení
jablek, jahod, vánoček a samozřejmě také nechyběla zabijačka.
Na jaké dobroty se můžeme těšit
letos a hlavně kdy, nechává zatím
radnice jako překvapení. (ali)
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komunální politika

Pomozte
pátrat
ÚSTECKÝ KRAJ - Policie stále
pátrá po nezletilé dívce z Chomutovska Alici Plíškové. Na
sobě by měla mít černé oblečení, na bundě pruh maskáčoviny
- případně oblečení modré barvy. Její telefon je nekontaktní. Je
důvodné riziko, že by si mohla
ublížit. Dívka odešla z domova
19. ledna a do školy již nedorazila. Dopoledne měla odjet autobusem do Prahy. Jedna z možností je, že se z Prahy vracela
autobusem v 16.50 hodin. Do
cílové stanice v Jirkově již nedojela, vystoupit měla v Lounech
nebo Chomutově. „Policisté usilovně pokračují v pátrání po dívce. Pátrání probíhalo v terénu,
kdy se zapojil i policejní vrtulník.
Prověřujeme i verzi, že z Prahy
neodjela,“ uvedla krajská poli-

cejní mluvčí Alena Bartošová
a dodala k popisu dívky: „Čtrnáctiletá dívka měří kolem 155
centimetrů, je hubené postavy,
má odbarvené modrofialové vlasy a z části vyholenou hlavu, nosí
výrazně modré čočky a v uších
má piercing.“ Informace přijme policie na lince 158 nebo
na jakékoliv policejní služebně.
(nov)

Park u sportovní haly by se měl opět stát pýchou a chloubou města. Otázkou je kdy.

Úprava parku nad sportovní halou se odsouvá
MOST - Revitalizace parku Střed nad sportovní halou se odsouvá.
Město totiž zatím neví, zda se podaří získat na sanaci parku dotaci.
Reálnou šanci ale má. Jasno bude až koncem letošního roku.

Tomboly s herní jistinou
do 100 000 Kč není
nutné povolovat
MOST - Na začátku loňského
roku nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona
o loteriích a jiných podobných
hrách, nyní pod názvem „zákon
o hazardních hrách“. Tato novela přinesla revoluční změnu
v povolování tombol.
Počínaje rokem 2017 nepodléhají povolovacímu řízení tomboly s herní jistinou do
100 000 Kč (hodnota herní jis-

I

Prodej vstupenek do tomboly
v některých případech nepodléhá EET

tiny je dána počtem vydaných
losů vynásobených jejich prodejní cenou).
„Tomboly, jejichž herní jistina
by 100 000 Kč přesáhla, budou
podléhat pouze ohlášení obecnímu úřadu (nejméně 30 dní přede
dnem zahájení provozování tomboly) a dále dani z hazardních
her Je však nutno poznamenat,

že na území Mostu nebyla po
dobu posledních 20 let provozována žádná tombola, jejíž herní
jistina by přesáhla tuto výši,“
informovala vedoucí oddělení
správy daní, poplatků a pohledávek mosteckého magistrátu
Jana Macháčková.
„Upozorňujeme rovněž, že
prodej vstupenek a lístků do
tomboly nepodléhá elektronické
evidenci tržeb v případě, že ples
pořádají neziskové organizace
a spolky. Tyto akce, které pořádají zpravidla jednou či dvakrát
do roka, obvykle nemají povahu
pravidelného podnikání,“ dodala Jana Macháčková. V těchto
případech však podle jejích
slov musí být dodrženo, že zisk
z tomboly je použit k financování hlavní činnosti neziskové
organizace či spolku. Pokud
ovšem na zábavách a plesech
prodávají občerstvení či poskytují další služby jiní podnikatelé,
musí tito své tržby evidovat.
(nov)

O obnovu kdysi velmi vyhledávaného a navštěvovaného parku nad sportovní halou
usiluje město už dlouho. Zatím
tomu bránil nedostatek financí.
To byl důvod, proč město loni
přihlásilo tento záměr do grantové výzvy Nadace Proměny
Karla Komárka určené na revitalizaci městských parků a zeleně. Přestože do nejužšího kola
postoupily dva záměry - měst
Mostu a Ostavy Poruby - správní rada nadace nakonec rozhod-

nutí o poskytnutí nadačního
grantu odložila. Oba záměry
však nadaci zaujaly, a tak nabídla městům podporu ve výši půl
milionu korun na takzvanou
předrealizační přípravu. Most
nabídku přijal.
„Správní rada nadace požaduje doplnit a dořešit některé
záležitosti, a poté bude rozhodovat, zda grant udělí,“ uvedl
primátor Jan Paparega. Termín
předrealizační přípravy je do
31. 10. 2018. „Zástupci nadace

nevyloučili, že pokud předrealizační fáze bude úspěšná, jsou
připraveni v roce 2018 nevyhlašovat nový grantový program, ale
poskytnou podporu jak nám, tak
i Ostravě - Porubě. My věříme,
že požadavky splníme, zprávu
předložíme i se všemi podmínkami a snad budeme úspěšní,“ věří
primátor Paparega.
Zástupci nadace navštívili
město Most vloni v létě a iniciovali svůj sociologický průzkum.
Z něho vyplynulo, že by město
mělo spolupracovat se širším
spektrem obyvatel i odborníků.
„Ze strany nadace byl požadavek větší participace a spolupráce

s veřejností. Obyvatelstvo v okolí
parku je rozmanité a představa je
taková, že všechny skupiny, které
tady v Mostě bydlí, bychom měli
propojit tak, aby revitalizovaný
park ‚chtěli‘ všichni…“ snažil se
primátor zjednodušeně vysvětlit, co se nadaci na záměru revitalizace parku nepozdávalo a co
požaduje dořešit.
V případě, že bude město
s grantem úspěšné, bude potřeba vypořádat v parku a okolí některé pozemky. „Co se týče
majetkového vypořádání, nevidíme v tom žádný problém,“ uvedl
k tomu ještě Jan Paparega.
(sol)

Obyvatelům ve Višňové ulici
„pije krev“ hluk z dětského hřiště
MOST - Obyvatelé domů z okolí v Šeříkové a Višňové ulice zaslali na
magistrát petici. Požadují zrušení zdejšího dětského hřiště. Město
jim ale nevyhoví.
Někteří obyvatelé bloku 533
z Višňové ulice žádají odstranění zdejšího dětského hřiště.
Podali na magistrát petici, kterou podepsalo jednaosmdesát
obyvatel. „Některým lidem se
nelíbí, že si na tomto hřišti děti
hrají a stěžovali si na hluk. To
se ale stává i v jiných lokalitách,
že lidem vadí hluk z hřišť. Na
tomto hřišti ale není podle našich informací žádný problém,
a to ani v létě. Je to běžné hřiště,
které funguje ve prospěch dětí,“
konstatoval náměstek primátora
města Mostu Marek Hrvol.
Město přesto nechalo stav
hřiště, které se nachází mezi
ulicemi Šeříková a Višňová,
prověřit. Ze zprávy technických
služeb i městské policie ale ne-

vyplývají žádné důvody pro
zrušení. Technické služby navíc
provádějí pravidelné kontroly
hřiště, při nichž neshledaly na
herním plácku žádné větší poškození, než bývá na jiných hřištích. „Hřiště využívají malé děti.
Město obdrželo před časem požadavek na jeho oplocení, které
tu nechalo na konci roku vybudovat,“ připomněla ještě tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Ani městská
policie nemá od občanů žádné
podněty, že by se v okolí hřiště
nebo přímo na něm děly nějaké přestupky, související s peticí. „Nechali jsme si vyhodnotit
všechny zprávy městské policie
i Policie ČR a případné stížnosti,
které bychom tu ohledně hřiště

Na dětském hřišti vadí některým obyvatelům děti.
a jeho okolí měli evidovány. Na
toto hřiště ale nebyly žádné stížnosti. Proto jsme se rozhodli, že
v tuto chvíli petici nevyhovíme.
Není totiž důvodná,“ prohlásil
mostecký primátor Jan Papare-

ga. Pokud občané zjistí nějaké
protiprávní jednání, například
nepořádek, srocování pofiderních individuí či napadání,
městská policie doporučuje, aby
se na ni občané obraceli. (sol)

Město už ví, kdo opraví most v Rudolicích
MOST - Most do Rudolic se opraví letos. Město bylo úspěšné se žádostí o dotaci na opravu a má už také vítěze na realizaci této veřejné
zakázky.
Rekonstrukci mostu do Rudolic provede společnost SMP
- SG, Most - Rudolice, která se
stala vítězem výběrového řízení. Finální hodnocení proběhlo
formou elektronické aukce. Základním hodnoticím kritériem
byla nejnižší nabídková cena.
„Cena ve výši zhruba 56 milionů bez DPH bude ze sta procent
kryta ze zdrojů Státního fondu
dopravní infrastruktury,“ uvedl
mostecký primátor Jan Paparega. Na mostě je v tuto chvíli omezený provoz, a mohou

tudy projíždět vozidla jen do
určité nosnosti. Platí zde i další ochranná opatření, jako je
zúžení vozovky na mostě, aby
zde například nemohly projíždět dva autobusy zároveň. Stav
mostu je totiž havarijní, a bude
nutné jej opravit od základů.
Během rekonstrukce by měl být
provoz na mostě uzavřen. Pro
vozidla i MHD budou vymezeny objízdné trasy.
Dotace na rekonstrukci rudolického mostu město získalo
díky tomu, že most vede nad

železniční tratí. I to je jedním
z důvodů, proč jeho rekonstrukci radnice upřednostnila před
rekonstrukcí mostu u nemocnice v ulici J. E. Purkyně. Jeho
technický stav je už také „na
hraně“. Původně ho plánovalo
město opravit právě v letošním
roce. Během příprav ale došlo ke
komplikacím, které jsou už ale
vyřešené. „Je potřeba rekonstruovat v nejbližší době dva mosty.
Ten druhý je už naprojektovaný
a podařilo se také vypořádat některé dotčené pozemky. Rozhodli
jsme se proto, že v rámci přípravy rozpočtu na rok 2019 do něj
zahrneme i rekonstrukci mostu
u nemocnice,“ konstatoval pri-

mátor Paparega. Opravu mostu
u nemocnice bude muset však
město realizovat ze svého. „Národní dotační program bohužel
není možné v tomto případě využít. Most se nenapojuje na silnici
I. třídy a ani nevede přes železniční křížení jako most v Rudolicích,“ doplnil první muž města.
V rámci rekonstrukce mostu
v ulici J. E. Purkyně bude most
uzavřen a objízdná trasa povede ulicí Svážnou. Řešit se bude
muset také obratiště autobusů,
které během částečných uzavírek mostu v minulých letech
fungovalo na parkovišti vedle
lékárny. To je však nyní zpoplatněné a opatřené závorami. (sol)

zpravodajství
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U jezera se začne stavět, čekejte uzavírky
MOST - Stavební ruch u jezera pokračuje. Kromě silnice Most - Mariánské Račice se letos začne s budováním silnic a chodníků a přivedou se inženýrské sítě. Stavba bude znamenat uzavírku nejen k jezeru, ale i části Hřbitovní ulice.
S výstavbou místních obslužných komunikací a přivedením základních inženýrských sítí jako je elektrická
energie, voda nebo kanalizace
se začne, jakmile to dovolí
klimatické podmínky. Práce
potrvají až do června příštího
roku. Stavba významně ovlivní
celé jižní svahy jezera včetně
prostoru napojení na komunikaci Most - Mariánské Račice.
Stavba si vyžádá i uzavírku
části komunikace v Hřbitovní ulici ve směru k parkovišti
u nového hřbitova. O uzavírce

bude město občany včas informovat.
Stavbu prostřednictvím ministerstva financí kompletně
financuje stát, a to z prostředků vyčleněných na zahlazová-

I

Do prostoru staveniště je po
dobu výstavby zakázán vjezd
automobilů i vstup osob. „Těší
nás, že se veřejnost o jezero zajímá,
nicméně zákaz vstupu na staveniště je
třeba brát vážně. Předejdeme tím nežádoucím úrazům,“ říká primátor Jan
Paparega.

ní důlní činnosti v Ústeckém
a Karlovarském kraji. Zhotovitelem stavby za 107 miliónů
Kč je firma HERKUL. Výstavba komunikací a inženýrských
sítí vyjde ale mnohem levněji,
než se předpokládalo. Finanční úspora přesáhne šedesát
procent. „Dodavatel v dané
lokalitě již realizuje stavbu silnice Most - Mariánské Radčice
a v místě disponuje veškerou
mechanizací a vybaveným zařízením staveniště. To je hlavní
důvod, proč mohl nabídnout
tak nízkou cenu,“ informovala tisková mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
Nemalou roli hraje také to, že
obalovna, tedy výrobna asfaltových směsí tohoto dodavate-

I

Termín pro otevření přístupu
k jezeru se předpokládá v červnu
roku 2019. „Tento termín v sobě
zahrnuje i dostatečnou časovou rezervu, takže červen 2019 lze z pohledu
otevření jezera Most veřejnosti považovat za definitivní,“ ujistil primátor
Paparega.
le se nachází v relativně krátké
dojezdové vzdálenosti od místa stavby.
Výstavba obslužných komunikací a přivedení sítí je druhou
ze tří zásadních staveb v okolí
jezera. První je právě probíhající
výstavba silnice Most - Mariánské Radčice. Poslední pak bude
vybudování pobřežní oddychové zóny.

Iron Maiden v Rokáči
MOST - Tento pátek 26. ledna si fandové a příznivci anglické heavymetalové legendy
IRON MAIDEN přijdou na své.
V mosteckém Rokáči Vinohrady jejich nejlepší fláky zahraje
pražský revival IRON MAIDE
N. Jakub Havel - kytara, Ladi-

Z

Rady města Mostu

Obdarovaný Most
MOST - Město Most dostalo
v loňském roce finanční dary
ve výši sedm a půl milionu korun. Nejštědřejšími dárci byly
Vršanská uhelná, která darovala
čtyři miliony korun, Severočeské doly se 2,5 milionu korun.
Z těchto peněz byly pořízeny
například sedačky pro Divadlo
rozmanitostí, dřevěné stánky na
akce města, podpořeny sportovní kluby nebo Podkrušnohorské
technické muzeum.

Lidé v Moskevské ulici lépe zaparkují
MOST - Lepšího parkování a také většího počtu parkovacích ploch
se dočkají obyvatelé z Moskevské ulice. Město tu chystá rekonstrukci parkoviště a chodníků a také rozšíření vjezdu do ulice včetně nového osvětlení.
Projekt na rekonstrukci veřejného prostranství v ulici
Moskevské má město hotový.
Radnice bude vyhlašovat na
akci veřejnou zakázku. Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci veřejného prostranství,
konkrétně před blokem 406.
Řeší odvodnění, rekonstrukci
a rozšíření stávající komunikace a současných chodníkových

ploch a veřejného osvětlení,
vybudování nových chodníků
a rozšíření vjezdu z Bělehradské
ulice. „Stavba se zahájí v červnu nebo v červenci, a to z toho
důvodu, že bude navazovat na
úpravy splaškové kanalizace
a vodovodu, které v těchto místech bude realizovat Severočeská
vodárenská společnost,“ upozornila tisková mluvčí mosteckého

magistrátu Alena Sedláčková.
Město bude úpravy veřejného
prostranství realizovat i v rámci
postupného ubývání a rušení
vyhrazených parkovacích míst.
V této lokalitě se totiž nacházela zejména roštová vyhrazená
parkovací místa. „Rozhodli jsme
se, že půjdeme komplexní změnou a vyřešíme to tak, abychom
legalizovali některá tato roštová
stání a tak, aby vše mělo požadované parametry. Kompletně to
tu opravíme a zrekonstruujeme
podle projektové dokumentace,
která je pro tuto lokalitu připra-

vená už dva roky,“ říká mostecký primátor Jan Paparega. Doufá, že město uspokojí a vyhoví
i těm obyvatelům, kteří nebyli
spokojeni s tím, že jim tu město zrušilo vyhrazená parkovací
stání a s vozidly se museli při
parkování posunout o kus dál,
na komunikaci Moskevskou.
„Byli tady i někteří hendikepovaní občané, kteří měli ohledně tohoto parkování problém,
a toto vše by se mělo poté, co tuto
lokalitu upravíme, vyřešit,“ ujišťuje občany primátor.
(sol)

Terakotová armáda stále středem zájmu
MOST - Unikátní výstavu Terakotové armády instalovanou v Oblastním muzeu v Mostě navštívilo už bezmála 12 000 lidí.
Mostecké muzeum pořádá několik druhů prohlídek Terakotové armády, které jsou atraktivní
odborným výkladem nebo speciální večerní prohlídkou. Další
z řady komentovaných prohlídek
byly na programu tuto sobotu a opět o ně byl velký zájem.
Vzhledem k mimořádnému zájmu oblastní muzeum výstavu
prodloužilo až do konce února.
Výstavu navštěvují školy, jednotlivci i celé rodiny a skupiny.
Podívat se přijíždějí i návštěvníci z okolních měst a dokonce
i z Německa. Součástí poutavých komentovaných a speciálních prohlídek je dokumentární
film, po kterém následuje výklad jednoho ze zástupců společnosti GOVIN, jež repliku
armády šedesáti téměř dvoumetrových a dvousetkilových

vojáků, včetně několika koní
zakoupila a do Mostu dovezla
z Číny. „Bylo to úžasné. Něco
jsem o Terakotové armádě věděl

z časopisu a z televize, ale tady
jsem se dozvěděl spoustu dalších
zajímavých věcí. Některé informace pro mě byly překvapivé,“
řekl návštěvník Jiří z Mostu. Výstava upoutává i děti. „Ten film
byl trochu moc dlouhý, nestíhala

Terakotovou armádu si se zájmem prohlížejí děti i dospělí.

jsem číst titulky, ale výstava se mi
hodně líbila. Chtěla bych vidět
opravdickou hliněnou armádu,
která je v Číně. Koupila jsem si
na památku suvenýr,“ řekla školačka Ráchel. „Mně se to také
moc líbilo. Bylo to moc zajímavé
a poučné. Koupila jsem si také
suvenýr - bojovníka na přívěsku.
Přivezli je přímo z Číny,“ dodala
další školačka Julia.
Návštěvníci si mohou armádu nejenom, prohlédnout,
sáhnout si na ní, ale dozví se
řadu zajímavostí. Na památku
si každý může koupit suvenýry,
rovněž dovezené z Číny, nebo se
s bojovníky vyfotit ve fotkoutku.
Více informací o výstavě a prohlídkách najdete na stránkách
muzea
www.muzeummost.
cz. Na komentované prohlídky
i speciální komentované prohlídky je nutné si rezervovat
místo na tel. 604 162 877 (PO NE 9 - 18 hod).
(nov)

gistrátu Alena Sedláčková. Ke
snížení dojde v personálním oddělení o tři funkční místa v Nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež ve věku 15 - 26 let. Vytvořeno bude jedno nové místo
na oddělení registrací dopravy
a komunikací odboru správních
činností.

Semináře pro pěstouny

MOST - Mostečtí radní
schválili finanční dar ve výši
dvaceti tisíc korun pro prvního
Mostečánka roku 2018, kterým
se stal David Hájek.

MOST - Radní schválili veřejnou zakázku na zajištění odborných vzdělávacích seminářů
pro pěstouny za cenu více než
dvě stě čtyři tisíc korun. Kromě toho také schválili veřejnou
zakázku na konání dvou víkendových pobytů pro pěstouny
společnosti Sociální centrum
pro rodinu za cenu bezmála tři
sta tisíc korun.

Noví úředníci

Kontejnery „pod zem“

MOST - Celkem šest absolventů přijal do svých zaměstnaneckých řad mostecký magistrát
v průběhu roku 2016 - 2017.
Projekt byl nyní prodloužen
do 30. 11. 2018. Zaměstnat je
možné ale jen tři uchazeče.
„Magistrát této možnosti využije a zaměstná dva pracovníky
na oddělení kanceláře primátora
a tajemníka a jednoho na oddělení odboru městského majetku,“
informovala tisková mluvčí ma-

MOST - Veřejnou zakázku
na pořízení nových polopodzemních kontejnerů schválili
mostečtí konšelé na posledním
zasedání Rady města Mostu.
Předmětem zakázky je dodávka
kontejnerů na tříděný a komunální odpad o objemech tři a pět
metrů krychlových po dobu tří
let. Kontejnery budou shodné
s polopodzemními kontejnery,
které se ve městě už nacházejí.
(sol)

Dar pro Mostečánka

Přístup k jezeru nebude nějaký čas možný. Budou zde probíhat další stavební práce.

slav Kortan - zpěv (stálý host
z Rock Automat), Petr Vnuk kytara (stálý host z Rock Automat), Tomáš Motejlek - Baskytara (host), Milan K. Vodka /
Pavel Šrůta - bicí (střídající se
hosté). Začínáme ve 21 hodin.
(nov)
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Městská správa sociálních služeb v Mostě – p. o.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

VŠEOBECNÁ SESTRA
Náplň práce:
•
•
•

•

•

poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského
procesu
dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu se zvláštními právními předpisy
vedení zdravotnické dokumentace a dalších dokumentací vyplývající ze zvláštních právních předpisů, práce s informačním systémem
zařízení
ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem provádí rehabilitační ošetřování, to je zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu
hybných a tonusových odchylek, včetně prevence dalších poruch z
mobility
přejímá a kontroluje uložení léčivých přípravků, včetně návykových
látek a manipulace s nimi a dále zajišťuje jejich dostatečnou zásobu.

Minimální požadované vzdělání:
•
•

zpravodajství

Cestující na Mostecku se dočkají
vylepšených autobusů městské dopravy
MOSTECKO – V dalších nových autobusech se povozí pasažéři dopravního podniku na Mostecku. Autobusy by měly být nasazené do
provozu po nezbytných úpravách. V letošním roce se plánují i nové
tramvaje. Prioritou dopravce je, aby cestující měli co největší komfort a pohodlí.
Dopravní podnik měst Mostu
a Litvínova i dál posiluje svůj
vozový park. V polovině ledna
2018 pořídil pět nových nízkopodlažních autobusů SOR
NB12, které budou nasazeny
do městské hromadné dopravy v Litvínově. Díky nákupu
dalších pěti nových autobusů
již dopravní podnik disponuje
celkem 47 autobusy typu SOR
NB12.
Nová vozidla jsou nízkopodlažní čtyřdveřové autobusy pro
městskou hromadnou dopravu
SOR NB12 délky 12,18 m, vybavené motory o výkonu 210 kW,
které splňují emisní třídu EURO

6. Celková kapacita těchto vozidel je 95 cestujících, z toho 28
sedících a 67 stojících. Barevné
provedení interiéru vozidel je
vyvedené v barvách dopravního
podniku. Vozidla jsou také vybavená kamerovým systémem
se záznamem.
„Dopravní podnik v této veřejné zakázce vysoutěžil dodávku
celkem 15 autobusů, těchto pět
jsou tedy poslední vozidla z dodávky. V Litvínově bude z této
zakázky jezdit celkem sedm vozidel, v Mostě pak zbývajících
osm,“ uvedl šéf mosteckého dopravního podniku Daniel Dunovský.

Novými autobusy se budou moci cestující povozit už
v těchto dnech. Ještě zbývá je
v dílnách dopravního podniku
opatřit odbavovacím systémem,
vysílačkou, potřebnými provozními daty a polepy.
Vozový park dopravního
podniku ale počítá i s dalšími
autobusy. „Letos je naším cílem
vypsat soutěž na další dvanáctimetrové autobusy, tedy autobusy
standardní velikosti, ale i na dva
nové, velkokapacitní autobusy.
Dodávka by se měla uskutečnit
v příštím roce, soutěž budeme
vypisovat ale už letos,“ podotkl
dále ředitel Dunovský.
Prioritou dopravního podniku je mít také novou a komfortní
přepravu „na kolejích“. V loňském i předloňském roce se cestující dočkali supermoderních
tramvají s klimatizací a wi-fi. Le-

tos se s obnovou tramvají a pořizováním zcela nových také počítá. „Určitě budeme pokračovat
s rekonstrukcí staré tramvaje T3
a jejím přebudováním na Vario,
protože je to jediná šance jak pořídit novou tramvaj za rozumné
peníze. Budeme také vyhlašovat
soutěž na nákup tří zcela nových
tramvají, na které máme slíbenou
dotaci,“ potvrdil ředitel dopravního podniku. Nové tramvaje
by se pak měly objevit na Mostecku už v příštím a přespříštím
roce. „Letos budeme zakázku
soutěžit a mezitím jsme si udělali
i průzkum trhu. Dodavatelů není
v dnešní době příliš. Tramvaj je
totiž specifická. Máme ale kritéria
taková, aby byla tramvaj velkokapacitní, plně nízkopodlažní a pro
naše cestující komfortní, aby vozy
splňovaly kritéria 21. století,“ prohlásil Daniel Dunovský.
(sol)

středoškolské s maturitou
vyšší vzdělání výhodou

Osobnostní předpoklady a dovednosti:
•
•
•
•

minimální praxe na obdobné pracovní pozici – 2 roky
zodpovědnost, ﬂexibilita
trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
ochota pracovat ve směnném provozu

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

zajímavou pracovní příležitost ve stabilní organizaci
odpovídající mzdové ohodnocení
týden dovolené navíc
3 dny sick days
příspěvek na stravování
po zapracování možnost dalších zaměstnaneckých výhod

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. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě náleží 10. platová třída.

Lhůta pro podání přihlášky:
Přihláška do výběrového řízení v podobě strukturovaného životopisu musí
být doručena nejpozději do 2. února 2018 – 12.00 hodin.
Hlásit se na e-mail: zemkova@msss-most.cz, pavlicova@msss-most.cz
nebo vyplněním dotazníku na http://msss-most.cz/dotaznik-uchazece-o-zamestnani/
Předpokládaný nástup:
Místo výkonu práce:
Druh pracovního poměru:

dle dohody
Most
plný úvazek

Upozornění: Zasláním strukturovaného životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Za doprovodu dopravně-technického náměstka Davida Jehličky si nové vozy prohlédl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova Daniel
Dunovský (uprostřed).

Muzeum mění termíny přednášek o přírodě
MOST - Oblastní muzeum v Mostě změnilo pořadí přírodovědných
přednášek z cyklu Přírodou severozápadních Čech. Nové termíny
přednášek jsou následující.
Ptáci Mostecké pánve 8. února
Přednáška o typických a zajímavých druzích ptáků žijících
v oblasti Mostecké pánve. Zastoupeni budou zejména vodní
ptáci a ptáci otevřené krajiny.

Budou prezentovány fotografie ptáků Miloslava Anderleho, který doplní ornitologický
výklad poznámkami o způsobu jejich pořízení. Přednáší
Ing. Jaroslav Bažant a Miloslav
Anderle.

Během února a března pořádá muzeum zajímavé přírodovědné přednášky.

Podivuhodní pavoukovci 22. února
Pavoukovci patří k tvorům,
kteří vzbuzují u většiny lidí
strach a odpor. Přednáška se je
pokusí prostřednictvím makrofotografií představit v trochu
lepším světle. Dozvíte se, zda
nám může nějaký druh ublížit,
jaké používají pavoukovci lovecké strategie a které vzácné

a pozoruhodné druhy můžete
potkat v okolí Mostu. Přednáší
Pavel Krásenský.
Léčivé houby kolem nás 8. března
V přednášce známého mykologa se dozvíte o houbách rostoucích v našem kraji. Jsou nejen výtečným doplňkem zdravé
výživy, ale také posilují imunitu
a obranyschopnost našeho těla
proti infekci, virům, nádorům
i proti stárnutí. Přednáší PaedDr. Jiří Roth.
Zázračné České středohoří 22. března
Na přednášce se dozvíte
o botanických zajímavostech
a kuriozitách, o zajímavostech
kolem památných stromů, dále
o tajemných skalních útvarech,
pravěkých památkách, památných kamenech, smírčích křížích a dalších votivních památkách. Závěrečná část přednášky
je pak věnována „kamenožroutovi středohorskému“, tedy geologickým a mineralogickým
zajímavostem. Budete mít příležitost nahlédnout do nové knihy Zázračné České středohoří,
případně si ji zakoupit. Přednáší
Jiří Svoboda.
(nov)

zpravodajství
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Ústecký kraj má nejmodernější, špičkově
vybavenou urologickou kliniku
ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj má nejmodernější urologické pracoviště v České republice. Slavnostně se otevřelo na Klinice urologie
a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Na
jeho vybavení a vzniku se významně podílel Ústecký kraj.
„Jsem rád, že se podařilo v poměrně krátkém čas nové pracoviště kliniky urologie a robotické
chirurgie připravit a špičkově
vybavit. Krajská zdravotní za
urodynamickou sestavu zaplatila
přes tři miliony korun. Poděkování patří Ústeckému kraji, který
na nákup této moderní přístrojové techniky poskytl investiční

dotaci. Ostatní vybavení a stavební úpravy vyšly přibližně na
400 000 korun. Chci zdůraznit,
že pracoviště významně rozšiřuje možnosti péče v důležitém lékařském oboru na klinice, která
již mnoho let dosahuje úrovně
klinik fakultních nemocnic, za
což děkuji všem, kdo se na přípravě urodynamické ambulance

podíleli,“ poděkoval Jiří Novák,
předseda představenstva Krajské zdravotní, pod niž klinika
spadá. Pro pacienty s urologickými obtížemi budou spádovou
oblastí tohoto pracoviště severní
Čechy, ale ambulance a poradny
budou poskytovat péči i zájemcům z jiných regionů.
Nové urodynamické pracoviště bude využito v oblasti
funkční urologie, k diagnostice poruch dolních cest močových u dětí i dospělých. Jednou
z hlavních oblastí je diagnostika

Na urologické klinice vzniklo nejmodernější pracoviště svého zaměření v České republice. Je určeno jak pro
dospělé, tak i dětské pacienty. Spolupracuje s dětskou chirurgií, ale i gynekologickým oddělením.

a léčba inkontinence, tedy úniku moči, hygienického a sociálního problému všech věkových
skupin.
Součástí urodynamické sestavy je velmi kvalitní křeslo z uhlíkových vláken, transparentní
rentgen, umožňující provést
kvalitně vyšetření u lidí pohybově limitovaných. Pracoviště
budou moci také využít hendikepovaní pacienti na vozíku,
po úrazech páteře a míchy, kdy
dochází k významným změnám
činnosti dolních cest močových.
V dlouhodobé perspektivě mohou vést až ke ztrátě funkce ledvin, pokud nejsou diagnostikované a léčené. Vedle úrazů však
činnost dolních cest močových
ovlivňuje i řada neurologických
onemocnění. Např. roztroušená
skleróza, Parkinsonova choroba, cukrovka či centrální mozkové příhody. I zde je zásadní
stabilizovat jímací a vyprazdňovací funkci měchýře. Pro indikaci léčby je i zde urodynamické vyšetření naprosto klíčové.
Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch mikce má návaznost
i na vyšetřování a rehabilitaci
pánevního dna, zejména u žen,
které často trápí inkontinence
moči.
(sol)

Židovská obec uctí oběti holocaustu
TEPLICE - Židovská obec Teplice pořádá tradiční setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti. Akce je současně připomenutím 73. výročí osvobození
koncentračního tábora Osvětim.
„Setkání se bude konat dne
29. 1. v 11 hodin u Památníku obětem holocaustu v Lipové
ulici v Teplicích,“ zve předseda
Židovské obce Teplice Oldřich
Látal. V úvodu setkání zazní
hymna v podání dětského sboru Poupata, poté promluví přítomní hosté a následovat bude
modlitba za zemřelé, zapálení
svíček a položení květin k památníku. Po ukončení setkání,
cca v 11.45 hodin, následuje
beseda s autorem knihy „Juta“
Vladimírem Černilem ve Společenském klubu ŽO - Lípová
333/25, (cca 100 m od památníku holocaustu).

Den obětí holocaustu
Mezinárodní den památky
obětí holokaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti připadá
na 27. leden. Byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace
spojených národů 1. listopadu 2005 na jeho 42. plenárním
zasedání. Tento den má připomínat utrpení přibližně šesti
milionů židovských obětí, dvou
milionů Romů, 15 tisíc homosexuálů a milionů dalších nevinných obětí v době holokaustu
za druhé světové války. Datum
27. ledna bylo vybráno záměrně, jelikož 27. ledna 1945 byl
Rudou armádou osvobozen na-

Památný den má připomenout utrpení obětí holokaustu.
cistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau
(Osvětim-Březinka). Návrh na
vyhlášení tohoto dne byl po-

dán Izraelem, Spojenými státy,
Austrálií, Kanadou a Ruskem.
Podpořilo jej 91 členských zemí.
(nov)

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné
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Teplárenská 2,
Most-Komořany

Otec a syn
S otcem žil Tomáš sám od svých
dvanácti let. Období, kdy jeho máma
umírala na rakovinu a táta se o ni
staral, nechalo v jeho duši hluboký
a nezahojitelný šrám. Tátu od té doby
miloval. Vážil si toho, jak se staral
o svou nemocnou ženu, uvědomoval
si, jak moc k sobě mají s tátou od té
doby blízko. Táta mu
byl ohromnou oporou
v době, kdy musel překonat smutek a pocity
nespravedlnosti a velké ztráty. Jak dospíval, stal se z jeho táty
nejlepší přítel. Pilíř
jistoty, zázemí a naprostého pochopení.
Po maturitě si Tomáš
našel vysokou školu
v blízkosti svého bydliště. Nechtěl odejít
na kolej a nechat tátu
samotného. Věděl, že jednou založí
novou rodinu a od táty se odstěhuje, ale chtěl, aby ta doba nastala co
nejpozději. Když si táta našel přítelkyni, měl z toho Tomáš radost.
Chtěl, aby byl jeho otec šťastný. Příliš
dlouho žili jen otec a syn. Na tátovi
viděl Tomáš ohromnou změnu. Co
se začal scházet s Monikou, byl najednou jako vyměněný. Měl radost
ze života, byl plný energie, omládl.
Tomáš byl na Moniku zvědavý. Chtěl
poznat ženu, která udělala jeho otce
opět šťastným. Naléhal na tátu, aby
mu Moniku konečně představil. Nechápal, proč se tomu táta tak brání.
Konečně mu táta oznámil, že večer
přivede Moniku domů. Zároveň ho
ale žádal, aby byl ve svém hodnocení jeho nového vztahu shovívavý.
Tomáš hořel zvědavostí. Na otce
a Moniku čekal v restauraci, kde
měli objednaný stůl. Když oba přišli,
nedokázal Tomáš skrýt překvapení.
Monika byla mladá krásná žena, téměř ještě dívka. Věkem se rozhodně
hodila více k němu než k jeho otci.
Byla milá, příjemná. Celý večer z ní
Tomáš nezpustil oči. Ohromně se bavil. Všiml si, jak otce těší, že si s jeho
partnerkou tak porozuměl. Jen zářil.
Od toho večera se Tomáš s Monikou
vídal častěji. Nakonec mu otec oznámil, že by chtěl Moniku nastěhovat
do jejich domu. Plánovali svatbu.
To byla pro Tomáše velká komplikace. Monika se mu líbila víc, než byl
ochotný připustit sám sobě. Dokázal
své city k mladé ženě ovládat, když
ji viděl jen občas a ve společnosti
svého táty. Teď měl ale s Monikou
sdílet dům. Měl ji vídat denně. Neuměl si to představit. Rozhodl se,
že pokud by měla přítomnost Moniky narušovat jeho vztah s otcem,
odstěhuje se a nechá je, ať si svého
vztahu užívají bez něj. Od prvního
dne byl Moniky plný dům. Jako by se
do domu nastěhovalo slunce. Zářila,
rozdávala dobrou náladu a pohodu.
Tomáš nasával atmosféru rodinného štěstí plnými doušky. Postupně si
začal uvědomovat, že Moniku miluje
a nedokáže se ovládat. Když ji potkal
večer jen v župánku a díval se, jak se
za ní a otcem zavírají dveře jejich ložnice, nedokázal usnout. Představoval
si, co oni dva za těmi dveřmi. Obrázky Moniky a jeho otce se mu míhaly
před očima. Chtěl se odstěhovat, ale
nedokázal to. Byl vděčný za každou
chvíli, kterou mohl strávit s Monikou. Když si spolu dali ranní kávu
a debatovali o všem a o ničem, byl
šťastný. Když ji mohl pozorovat, jak
jemu a tátovi připravuje večeři, byl
šťastný. Když přišel domů a ona tam
seděla s knihou v ruce, byl šťastný.
Neuměl se zbavit své lásky k Monice, nemohl s nimi dál žít a nedokázal
od nich odejít. Když otec odjel na
několik dnů služebně do zahraničí,
připravila Monika večeři jen pro ně
dva. Zapálila svíčky, nalila víno. Byla
krásná a voněla hříchem. Neovládl
se a vyznal jí svou lásku. Klečel před
ní a zpovídal se ze všech svých pocitů. Sliboval jí, že odejde a nebude
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mezi ni a otce vstupovat. Monika se
k němu přivinula. Už se neovládal.
Tolik po ní toužil. Byla tak krásná,
tak žádoucí. Miloval ji a chtěl ji mít.
Už na nic jiného nemyslel. Milovali
se na zemi před hořícím krbem. Zemdlelí zůstali ležet s propletenými
těly. Teprve, když vášeň pohasla, uvědomil
si Tomáš, co udělal.
Najednou se cítil strašně. Věděl, že bez Moniky nemůže dál žít.
Věděl ale také, že tím
ublíží svému otci. Začal se oblékat. Znovu
zopakoval, že odejde.
Teprve pak Monika
promluvila. Miluje
jeho otce, ale miluje i jeho. Miluje duši
jeho otce, ale nikdy jí
nemůže dát to, co Tomáš. Nikdy ji
nemůže uspokojit. Navrhla, aby Tomáš nechal vše tak, jak to je. Otec
se nemusí o ničem dozvědět. Budou
spolu žít ve třech. Někdy si užijí sex,
ale nemusí tím Tomášovo otci nijak
ubližovat. On nemusí nic vědět. Tomáš váhavě přistoupil na její návrh.
I když věděl, že je to špatně. Nechtěl
svého otce podvádět. Nechtěl ho ale
ani ranit a nedokázal se vzdát Moniky. Několik následujících týdnů
bylo pro Tomáše jako zlý sen. S Monikou byl pokaždé, když nebyl jeho
otec doma. Stravovaly ho ale výčitky
a černé svědomí. Už si sex s mladou
ženou neužíval. Byl v permanentním
stresu. Nemohl spát, nedokázal jíst.
Otec ho starostlivě sledoval. Viděl, že
se synem není něco v pořádku. Tomáš se vymluvil na náročné zkoušky. Na školu ale neměl ani jednu
myšlenku. Pak se rozhodl. Všechno
otci řekne. Nejdříve o tom ale musí
promluvit s Monikou. Když byli opět
sami, řekl jí, že už takhle dál nemůže. Otci se přizná. On ho pochopí.
Vždy mu záleželo na jeho štěstí víc,
než na sobě. Přizná se ke své lásce
k Monice i k tomu, že už s ní několik
týdnů udržuje tajný vztah. Monika se
rozzlobila. Prosila ho, ať to nedělá.
Křičela, vyhrožovala. Tomáš byl ale
rozhodnutý. Druhý den otci vše řekne. Monika ten večer zůstala dlouho
vzhůru. Čekala na svého partnera.
Nechtěla o něj přijít. Co by dělala
s tím mladým klukem. Tomáš nemá
práci, žádné příjmy. Chtěla být s jeho
otcem. S ním se měla dobře. Nedovolí tomu klukovi, aby je rozeštval.
Její nový partner byl pro ni jako zlaté
vejce, které si nenechá vzít. Přivítala
Tomášova otce s pláčem. Mezi vzlyky, když ji utěšoval, se mu svěřila, že
ji Tomáš znásilnil. Musí se odstěhovat. Útočí na ni už několik týdnů.
Věřila ale, že to zvládne. Dnes večer
ji ale zastihl nahou v koupelně a ona
se neubránila. Tomáš už spal, když
k němu do pokoje vtrhl otec. Vytáhl
ho z postele. Křičel na něj. Tomáš nechápal, co se děje. Byl rozespalý. Pochopil jen, že jde o Moniku. Pomyslel
si, že asi otci řekla vše sama. Když ho
táta držel pod krkem a řval, jestli je
to pravda, jen přikývl. Pak už na něj
začaly pršet rány. Nebránil se, jen se
přikrčil. Táta má právo ho zbít. Jedna
rána ale byla příliš nešťastná. Tomáš
upadl a temenem hlavy narazil na
hranu stolu. Ztratil vědomí. Jeho otec
odešel z pokoje a nechal syna ležet na
zemi. Musel se napřed uklidnit, pak
se rozhodne, co dál. Věřil, že Tomáš
vše popře. Tolik si přál, aby si Monika
to znásilnění vymyslela. Když ale Tomáš přikývl, tak se neovládl. Celou
noc proseděl v pokoji. Chtěl být sám.
Ráno se vrátil k Tomášovi. Chtěl mu
říct, že se s Monikou rozejde. Bude
mu trvat, než Tomášovi odpustí, je to
ale jeho syn. Když Monika zmizí z jejich života, bude vše zase jako dřív.
Tomáš ležel tak, jak ho v noci opustil.
Z bezvědomí se už neprobral. Umřel
nad ránem dřív, než se k němu jeho
táta vrátil.
(pur)
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Litvínov šetří na
veřejném osvětlení
LITVÍNOV - Úsporami na provozu veřejného osvětlení se chlubí
město Litvínov. Úsporná opatření, jako jsou nová svítidla či astrohodiny, šetří podle místostarosty Milana Šťovíčka desítky
procent na energii.
V loňském roce přibyla v Litvínově svítidla. Město nechalo
na některých místech zvýšit
počet lamp. Celkem tak celé
město v současné době osvětluje 3103 svítidel. Za jejich údržbu zaplatí Litvínov 2,5 miliónu
korun ročně. „Velkou pozornost
věnujeme úsporným opatřením,“
říká místostarosta města Milan
Šťovíček. Od roku 2014 nainstalovalo město 37 astrohodin.
Jedná se o zařízení, které rozsvěcuje a zhasíná jednotlivé okruhy

v závislosti na světelných podmínkách v danou roční dobu.
Lampy se rozsvítí, až když se
začne šeřit a přestává být vidět. „Není to konečné číslo, ještě
chceme v letošním roce instalovat
minimálně další jednu třetinu,“
doplnil místostarosta. Kromě
astrohodin šetří Litvínov energii také díky redukčním svítidlům. Ve městě je jich zatím
patnáct a dokážou ušetřit 20
procent nákladů. Další úsporu
představují led svítidla, kterými
město nahrazuje původní stará
a už vysloužilá svítidla. V současné době je jich v Litvínově
290 a spoří až 40 procent energie. O údržbu osvětlení v Litvínově pečují Technické služby
Litvínov.
(pur)

Lidé chtějí zrcadlo
LITVÍNOV - Radní Litvínova
schválili instalaci dopravního
zrcadla naproti výjezdu z ulice
Horská. O jeho umístění požádali odbor nakládání s majet-

kem městského úřadu občané
z ulice Horská. Důvodem je
komplikovaný výjezd na hlavní
komunikaci, způsobený špatnými rozhledovými poměry. (pur)

S novým vybavením se Vladimíru Roučkovi rádi pochlubili studenti i pedagogové. Studenti biologického semináře mohou díky podpoře těžařů nejen
přírodu sledovat velmi z blízka, ale pořizovat také fotograﬁe a videa studovaného materiálu a přes sociální sítě své poznatky i s praktickými ukázkami sdílet.

Gymnázium má „vychytané“
mikroskopy díky těžební společnosti
LITVÍNOV – Supermoderní a naprosto „vychytané“ elektronické mikroskopy má učebna biologie na Gymnáziu Tomáše Garriguea Masaryka v Litvínově. Škola je pořídila z grantu Chytré hlavy pro sever.

CITADELA LITVÍNOV
Vstupné v předprodeji 390,- Kč,
v den konání koncertu 430,- Kč.

21.2.2018
od 19.00 hod.

Do učebny biologie pořídil ředitel gymnázia Jan Novák sedm
nejmodernějších přístrojů, které
budou na špičce vybavení biologických laboratoří ještě minimálně deset let. Za nové vybavení zaplatil 230 tisíc korun, které
získal z grantu Vršanské uhelné
Chytré hlavy pro Sever. „Za finanční podporu velmi děkuji.
Není to poprvé, co těžební společnost přispěla na vybavení našeho gymnázia. V minulosti jsme
díky Chytrým hlavám vybavili
učebnu fyziky a později i jazyků.
Ještě dříve pak těžaři přispěli na
vybavení učebny chemie. Věřím,
že naše spolupráce bude pokračovat,“ uvedl Jan Novák. „Dlouhodobě se orientujeme na podporu
vzdělávání základních, středních
i vysokých škol v regionu. Chytré
hlavy v letošním roce vstupují už
do osmého ročníku. Každoročně
dáváme v rámci Chytrých hlav
na úspěšné projekty zhruba tři
milióny korun. Myslíme si, že
je zapotřebí investovat do vzdělávání mladé generace. Region
potřebuje vzdělané lidi. Podporu
vzdělávání vnímáme jako maximálně důležitou věc. Je v tom
také trocha zištnosti. Vítáme,
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když se řada absolventů škol vrátí do regionu a najdou zaměstnání v hornictví a energetice. Jsem
rád, že jsme vám mohli přispět,“
uvedl při slavnostním předávání
učebny ředitel Sev.en group Vladimír Rouček. „Díky Chytrým
hlavám jsme se dostali k technice, která je ojedinělá a jsme za to
velmi rádi,“ doplnil Jan Novák.
Do vybavení odborných učeben litvínovského gymnázia
investovala těžební firma v průběhu let bezmála milión korun.
„Do budoucna bych rád spolu-

Preparát si v novém mikroskopu velmi zblízka ráda prohlédla i mluvčí
skupiny Gabriela Sáričková Benešová.

Vladimír Rouček dostal odborný výklad od zapáleného biologa Petra
Součka. Ten se chystá na studium medicíny a biologie je jeho koníčkem.

pracoval s Vršanskou uhelnou
při renovaci naší školní zahrady.
Ta dostala při rekonstrukci budovy velmi „zabrat“. Chtěl bych
oslovit především odborníky
z rekultivací, kteří se podílejí na
tvorbě krajiny, aby spolupracovali s našimi studenty. Školní
zahrada by měla být částečně
studentský projekt, takové arboretum s typickými dřevinami
našeho regionu,“ nastínil další
plány Jan Novák. Studenti litvínovského gymnázia pak Vladimíru Roučkovi předvedli, na
jakých pokusech právě pracují
a co vše jejich nové mikroskopy
zvládnou.
(pur)

orušené paragrafy

Pes u stromu, kočka
pod roštem
MOST - Někdo se chtěl zbavit psa, a tak ho přivázal v parku
nad sportovní halou u stromu.
Strážníci na základě zavolání
občanů na místo dorazili a psa
převezli do útulku pro opuštěná
zvířata v Rudolicích. Policisté
pomáhali se záchranou i dalšího zvířete. V ulici Rozmarýnová pod roštem u jednoho ze
zdejších domů takto vysvobodili uvězněnou kočku. I k tomuto případu volali strážníky
všímaví občané. „Rošty byly
napevno vsazeny do betonu,

a nebylo možné kočku vyprostit.
Strážníci proto na místě instalovali provizorní dřevěný žebřík,
aby se po něm kočka mohla dostat zpět ven. Při první kontrole
hlídka městské policie zjistila, že
je kočka schopná vylézt sama po
provizorním žebříku a při druhé
kontrole už byla kočka pryč,“
popsal případ se šťastným koncem Vlastimil Litto z městské
policie.

Sousedi si ničili dveře
MOST - Strážníky si přivolala i žena jednoho z mosteckých
domů s tím, že jí soused poškodil vstupní dveře do bytu. Na
místo přijela hlídka a zjišťovala

situaci. „Spojili jsme se s majitelkou a ta sdělila, že má problémy se svým sousedem, který
jí poškodil dveře u bytu. Hlídka
městské policie také kontaktovala souseda, který zase tvrdil, že
mu dotyčná žena poškodila zámek u dveří, a naoplátku jí proto
poškodil dveře. Žena se poté rozhodla, že nic hlásit nechce. Strážníci přesto oba dva účastníky
sporu poučili o možnosti řešení
občanskoprávní cestou,“ uvedl
Vlastimil Litto z Městské policie
v Mostě.

Malamut v díře
MOST - Mostečtí strážníci
mají na kontě i záchranu Al-

jašského malamuta. Na linku
156 totiž obdrželi v uplynulém
týdnu oznámení o pádu zvířete
do otvoru v travnatém porostu
v ulici Jana Zajíce. „Poblíž kruhového objezdu v této ulici směrem do parku Šibeník do zemní
prohlubně podobající se šachtě
nebo staré kanalizaci se propadlo štěně. Strážníci museli otvor
zvětšit, aby se do něho mohl vložit žebřík. Ve spolupráci s hasiči
se poté podařilo štěně ze šachtice
vyprostit a v pořádku ho předat
jeho majitelce,“ uvedl Vlastimil
Litto z Městské policie v Mostě.
Nebezpečný otvor na Šibeníku
poté zajistili pracovníci Technických služeb Most.
(sol)
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Děti budou odpočívat
u bublinkového sloupu

Foto: Petr Toman

Na co se letos těší a netěší naši starostové
dosavadní možnosti a to je pro
mne velikou výzvou.

 Jan Paparega, primátor
města Mostu
Na co se těším
Na konci předchozího roku se
nám podařilo připravit kvalitní
rozpočet města. Jsou v něm zajímavé investice, tradiční i nové
společenské události, je tedy nač
se těšit.
Myslím, že nejen místní,
ale i turisty potěší 3D bludiště
s vyhlídkovou věží, které právě
v letošním roce vyroste nedaleko centra na vrchu Šibeník. To
se jistě stane velkým lákadlem.
Na další opravy čekají mostecké
silnice a chodníky a my jsme na
ně vyčlenily téměř 50 milionů
korun. Půjdeme stejnou cestou
jako vloni, tedy žádné záplatování
nejproblematičtějších
míst, ale velkoformátové opravy
komunikací. V tomto trendu
chceme pokračovat i v letech
budoucích. Pro tento způsob
jsme se rozhodli, protože v minulých dobách se silnice pouze „flikovaly“ na porušených
místech a dále degradovaly.
Z dalších zajímavých investičních akcí bych zmínil třeba
rekonstrukci chladicího zařízení a ledové plochy na zimním
stadionu nebo rekonstrukci
podlah na Aquadromu. Seznam
je dlouhý a my s jednotlivými
akcemi budeme veřejnost seznamovat. Dále budeme koordinovat projektovou přípravu
na rekonstrukci kulturního
domu Repre tak, aby byl připraven kvalitní projekt, za který se
Most nebude stydět.
Samozřejmě se těším na kulturní a sportovní události, které
se v Mostě konají, připomenu
například ty tradiční, jako je
Mostecká slavnost, Den magistra Kelleyho, Night Run nebo
Běh kolem jezera. Letos na květen také chystáme velkou oslavu
100 let od založení republiky,
konat se bude v sobotu 26. května u přesunutého kostela a už
teď mohu slíbit, že to bude velká
podívaná.
Samozřejmě mám i soukromá
přání a těším se na nové zážitky
se svou rodinou. Letos naše dcera nastoupí do první třídy, tak
to bude v jejím i našem životě
velká změna. Na poli sportovním mne čekají nové podniky,
při kterých budu překonávat své

Na co se netěším
Nemám v zásadě nic, na co
bych se ve stávajícím roce netěšil. Čekají nás pochopitelně komunální volby do zastupitelstev
obcí, při kterých budeme kandidovat a obhajovat naší stávající
pozici. Kampaň bude jistě tvrdá
a nepříjemná. Chci ale věřit, že
bude korektní a nikoliv podpásová.

 Kateřina Schwarzová,
starostka města Lomu
Na co se těším
Je toho spoustu, mohla bych
se rozepsat tak, že by snad
ani nezbylo místo pro kolegyně a kolegy starosty. Těším
se na to, že už konečně letos
vybudujeme v našem městě
kompletně nové veřejné osvětlení. A na to se těším už velmi, velmi dlouho. Těším se
na jaro, až budeme moci začít
opět v našem městě opravovat
městské domy a komunikace a budovat třeba nová hřiště
a parkovací místa, na hřbitově
nové chodníky a cesty. Těším
se na dokončení komunikace v ulici Spojeneckých letců
tak, aby už konečně propojila
tamní obyvatele s komunikací
na ulici Vrchlického. Těším se
na volby, to je vlastně moje vysvědčení za uplynulé čtyři roky
starostování.
Na co se netěším
Netěším se na 25. květen 2018, protože v tento den
vstupuje v účinnost GDPR neboli Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů neboli General
Data Protection Regulation.
Jedná se o nařízení, které přináší dosud největší revoluci
v ochraně osobních údajů pro
celou EU a astronomické pokuty za její porušování. Pro města
a obce to znamená vytáhnout
z rozpočtu ohromné množství
peněz na splnění všech požadavků EU. A to se mi ani trochu
nelíbí. Finance bychom mohli
využít smysluplněji. A navíc se
domnívám, že ČR má, jako jedna z mála zemí, zákon o ochraně
osobních údajů skutečně precizní.

 Kamila Bláhová, starostka
města Litvínova
Na co se těším
Hlavně na to, že se město Litvínov zase stane o něco lepším
místem pro život. Máme v rozpočtu města schválené investice
v objemu 180 mil. Kč, čekají nás
další rekonstrukce komunikací,
a to v ulicích u Zámeckého parku a parkoviště za hotelovým
domem včetně modernizace
a doplnění nového veřejného
osvětlení. Zahájena by měla být
i realizace rekonstrukce komunikací ulic Vančurova, J. Hory
a Seifertova, opraveny by měly
být také chodníky v ulici Na
Kopci, mostek v ul. K. H. Borovského a koryto janovského
potoka v Janově. Bude doplněno nové veřejné osvětlení na
Osadě, u penzionu pro seniory
v ul. Vodní a proběhne rekonstrukce osvětlení na parkovišti
„fajle“. Ve školách dojde k výměně oken, která jsou v havarijním stavu a mateřská škola
v ul. Ladova bude zrekonstruována pro účely bezbariérového
přístupu. Dále bude rekonstruováno hřiště v ul. Bezručova
a vybudován nový skatepark.
Modernizací by měla projít
strojovna na zimním stadionu
Ivana Hlinky včetně nového
napájení. Čeká nás také realizace projektů za podpory dotačních prostředků, jako je vybudování nových sociálních bytů
v penzionech pro seniory v ul.
Vodní a v ul. PKH, kde dojde
i k zateplení celého objektu,
dále jsou to projekty zaměřené
na vzdělávání, mezi které patří
modernizace objektu družiny
při ZŠ Janov a klubu Lesánek
při MŠ Tylova, úprava městské
knihovny nebo rekonstrukce
pavilonu dílen SSZŠ, u kterých
zatím nemáme definitivní rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zda-li budou realizovány záleží právě na nich. Ve fázi před
výběrem zhotovitele je projekt
na vybudování hlásného a varovného systému pro obyvatele
města, jehož cílem je podávání včasných relevantních informací při vzniku jakékoliv
mimořádné události, která by
mohla ovlivnit životní prostředí nebo přímo ohrozit zdraví
obyvatel města.

Probíhá také intenzivní příprava projektů na výstavbu nového mostu přes ul. Mezibořskou a výstavbu nové plavecké
haly u Koldomu, během které
došlo k úpravě konceptu řešení
dispozic, ale také příprava dopravního terminálu u nádraží.
Bude zahájeno řešení lokality
u Pilařského rybníka a projektová příprava na výstavbu nové
smuteční síně a dalších investičních akcí na následující roky.
Těším se na další podněty nejen přes aplikaci „Lepší místo“,
která začala v Litvínově v rámci zkvalitňování poskytovaných
služeb našim občanům fungovat
v roce 2017, ale také např. prostřednictvím „dnů otevřených
dveří u starostky“. Ve společensko-kulturní oblasti bude letošní rok neméně pestrý. Kromě
tradičních celoměstských akcí
a programové nabídky v zámku Valdštejnů (výstavy, dílničky
pro děti, koncerty, jarmárečky,
Valentýn, Férová snídaně…) samozřejmě připravujeme s dalšími subjekty ve městě netradiční
akce, kterými společně oslavíme
100. výročí vzniku samostatného československého státu (28.
10. 2018).
Na co se netěším
Já vlastně ani pro tuto chvíli
nevím, protože jsem pozitivně
naladěný člověk a překonávání
překážek beru spíš jako výzvu
než obavu. A jak se říká - co tě
nezabije, to tě posílí. Vždy se
jedná pouze o úhel pohledu.
Na tom špatném lze vlastně najít i to dobré, i když je to někdy
hodně složité. Krásný nový rok
všem!

 Petr Červenka, starosta
města Meziboří
Na co se těším
Těším se na to, že v roce 2018
se nám podaří splnit všechny plány. Že se Meziboří zase
o kousek posune vpřed. Těším
se na pokračování spolupráce se
všemi, se kterými jsem pracoval
v roce minulém.
Na co se netěším
Netěším se na případné špatné vztahy mezi lidmi, které se
mohou odrazit do rodin i do
společnosti.

LITVÍNOV - Děti ze Základní
školy speciální a Praktické školy v Litvínově budou odpočívat
u vodního bublinkového sloupu. Škola jim tento relax dopřeje díky finančnímu daru.
Nadace Charta 77 darovala
Základní škole speciální a Praktické škole Litvínov 25 990
korun. Za peníze škola dětem
koupí vodní bublinkový sloup
do snoezelenu. „Jedná se o relaxační místnost, kde si mohou děti
lehnout, odpočinout a načerpat
nové síly,“ vysvětlila místostarostka Erika Sedláčková.
Prostor pro snoezelen musí být
vybavený speciálními technickými pomůckami k multismyslové
stimulaci. Tyto speciální pomůc-

ky a zařízení zahrnují například
bublinkové válce, hvězdné nebe,
projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická
vlákna, aroma lampy, zrcadlové
koule, speciální pohodlný měkký nábytek, vodní postele a další.
Tato terapie je vhodná pro osoby
s tělesným či mentálním postižením, s vývojovými poruchami,
autistické, s demencí, s poruchami učení a chování a jinými
psychickými problémy. Metodu
snoezelen lze označit jako terapii, slouží pro podporu vnímání,
relaxace, rozvíjí představivost,
navazuje a upevňuje sociální
vztahy a komunikaci. Slouží
také jako podpůrné pedagogické
opatření.
(pur)

Velice rády bychom poděkovaly paní Pavle Peřtové z Litvínova a panu Yanco Scoblovi
z Hory Svaté Kateřiny za poskytnutí první pomoci při autonehodě dne 22. 12. 2017
okolo 6.55 hod. na silnici u hradla č. 4 - zastávka Julius IV - nedaleko Unipetrolu. Postarali se o nás až do příjezdu složek integrovaného záchranného systému, poskytli
nám pomoc také psychickou. Ještě jednou velké díky.
Lenka Baumruková, Pavlína Soukalová, Iveta Hammerová

Litvínov našel dodavatele
drobných oprav
LITVÍNOV - Město Litvínov už
má jasno, kdo se v letošním
roce postará o drobné opravy
a údržbu majetku. V případě mimořádných situací, které si žádají okamžitý zásah, se budou
správci budov v majetku města
obracet na Zdeňka Rejče.
Dodavatele vybrali radní ze
tří nabídek. Nejvýhodnější zaslat Zdeněk Rejč. Nejběžnější
práce ocenil na zhruba šest tisíc
korun za každou z padesáti položek. Konečná cena by neměla
za rok přesáhnout šest miliónů
korun. „Samozřejmě se může
stát, že bude nutných více mimořádných oprav, než je v plánu.

V takovém případě se přistupuje k rozpočtové změně,“ uvedla
místostarostka Erika Sedláčková. Zdeněk Rejč se musí postarat o běžné opravy především
na objektech škol, ale i zbytném
majetku města. „Jsou to mimořádné, většinou havarijní případy,“ doplnil místostarosta Milan
Šťovíček. Zdeněk Rejč tak bude
muset bezodkladně zasáhnout
například v případě, že dojde k závadě na rozvodu vody,
praskne přívod k topení, vítr
naruší část střechy. Větší opravy
jsou plánovány zvlášť a hrazeny
z jiné položky.
(pur)
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O strojovnu jeden zájemce
LITVÍNOV - Litvínovští radní vybrali dodavatele modernizace
strojovny Zimního stadionu Ivana Hlinky. V podlimitním výběrovém řízení přišla pouze jedna
nabídka, a to ENERGO CHOCEŇ
ve výši 16,6 mil. korun včetně
DPH.
Součástí zakázky jsou stavební práce související s částečnou rekonstrukcí chladicího
zařízení, snížení náplně čpavku
a energetické náročnosti zařízení, a to pro vychlazování
dvou umělých ledových ploch
se zachováním konceptu nepří-

mého systému chlazení s použitím teplonosné látky. Součástí
akce jsou též práce související
s úpravou elektroinstalace a měření a regulace, drobné stavební
úpravy a úprava větrání strojovny chlazení, vzduchotechnika.
Finanční prostředky na projektovou dokumentaci jsou v rozpočtu města na rok 2018. Předpoklad termínu realizace stavby
je v období, kdy se nekonají domácí utkání účastníka extraligy
ledního hokeje HC VERVA Litvínov, tedy od konce dubna do
srpna letošního roku.
(pur)

Kdo se postará o stezku
LITVÍNOV - Rada města Litvínova schválila ukončení
dohody o vzájemné spolupráci mezi městem Litvínov,
Meziboří, Střední školou EDUCHEM, Středním odborným
učilištěm služeb Litvínov-Hamr
a Klubem Českých turistů.
Jednalo se o spolupráci při
údržbě naučné stezky Tesařova
cesta Šumný důl mezi Litvínovem a Mezibořím. „Město Litvínov schválilo v únoru loňského
roku nová pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města, která se dotkla také dohody o vzájemné spolupráci s uvedenými

subjekty. V případě zájmu o dotaci musí požádat právě podle
schválených pravidel. Klub Českých turistů již tak učinil, ostatní
se vyjádřili v tom smyslu, že o dotaci nemají zájem. Zároveň informovali, že již nemají zájem práce
podle dříve uzavřené dohody
vykonávat,“ uvedl místostarosta
města Milan Šťovíček. O naučnou stezku se nadále budou
starat Technické služby Litvínov.
„Zaměstnanci technických služeb
budou pravidelně kontrolovat
stav naučných tabulí a průběžně
je budou opravovat,“ doplnil Milan Šťovíček.
(pur)

Aplikace „Záchranka“ nově
ÚSTECKÝ KRAJ - Na horách bude
díky aplikaci „Záchranka“ bezpečněji.
Až doposud aplikace kontaktovala na horách pouze zdravotnickou záchrannou službu,
ta pak musela sdělovat polohu
a charakter události horské službě. Tento postup se nově podařilo zkrátit na jediné stisknutí tlačítka. Pokud se budete nacházet
na horách, aplikace Záchranka
to podle GPS signálu sama rozezná. Nejen že po zmáčknutí
nouzového tlačítka odešle signál
zdravotnické záchranné službě,
ale také horské službě, která je
místu nehody nejblíž. Samostatné tlačítko pro přímé kontaktování HS je v aplikaci Záchranka
zachováno. Uživatel se tak dovolá na linku 1210 a současně odešle nouzovou zprávu přímo HS.
Tuto funkcionalitu mohou lidé

v nouzi použít např. v případě,
že se ztratí na horách. V záložce „Lokátor“ pak nově uživatelé
aplikace Záchranka najdou také
kompletní přehled stanic horské
služby.
Poslední novinkou je zadání
adresy trvalého bydliště do informací o uživateli aplikace, a to
včetně čísla bytu či poschodí, ve
kterém uživatel žije. Záchranáři
tak nemusejí volajícího o pomoc, který operátorce řekne, že
je doma, zdlouhavě hledat.
V minulém roce také Záchranka přinesla novinku pro
neslyšící, kteří s operátorem
linky 155 mohou svůj stav specifikovat pomocí jednoduchých
ikon. Nově se tato možnost otevírá všem uživatelům. V případě, že jim jejich stav nedovolí
mluvit, zmáčknou tlačítko „nemohu mluvit“.
(nov)

zpravodajství

Litvínovská městská policie usiluje
o zavedení forenzního značení předmětů
LITVÍNOV - Městská policie Litvínov usiluje o dotaci Ministerstva
vnitra ČR na projekt systému ochrany majetku za pomoci aplikace
syntetické DNA s unikátním kódem, tak zvané forenzní značení.
O jaký systém se vlastně jedná a co by to znamenalo v oblasti ochrany majetku pro občany Litvínova, jsme se zeptali velitele Městské
policie Litvínov Zdeňka Urbana.
Jak forenzní značení funguje?
Forenzní identifikační značení je forma unikátní autentické identifikace podporující
preventivní ochranu předmětů,
u nichž je důležité prokázat jejich skutečného majitele. V praxi to znamená, že pokud bude
předmět označen forenzním
identifikačním značením, můžeme vždy určit jeho majitele,
a to přímo na místě.
Pro jaké předměty je toto
značení vhodné?
Prakticky pro všechny, u kterých je nutné prokázat majitele nebo jejich autenticitu. My
bychom využili forenzní značení především u jízdních kol,
invalidních vozíků, městského
mobiliáře, který je přenositelný, případně u elektrotechniky
v majetku města. Pro obyvatele
Litvínova je ale tato metoda nejvíce využitelná právě pro značení jízdních kol.

Jak takové značení vypadá,
nepoškodí značka kolo?
Syntetická DNA je složena
z nosného média, neboli emulze. Po aplikaci na vybranou věc
směs do 20-30minut zasychá
a mění se v neprůhlednou a neodstranitelnou vrstvu. Následně po nasvícení některou z UV
svítilen modře září a usnadní
pátrání a identifikaci. Stejně tak
jako u lidské DNA se prokáže
konkrétní osoba, v tomto případě čtečkou prokážete majitele
odcizené věci.
Co když zloděj mikrotečku
najde a mechanicky odstraní?
Mikrotečka je běžnými prostředky neodstranitelná. Běžnými prostředky se rozumí
rozpouštědla, technický benzín,
odmašťovadla, kyseliny apod.
Odstranění mechanickou cestou, zbroušením, seškrábáním
možné je, ale jelikož je syntetická DNA pouhým okem neviditelná, nastává problém s ur-

Velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban.
čením jejího umístění. Navíc je
umístěna až na deseti místech,
proto se stává pro pachatele
obtížné najít všechna označení.
Pokud by mělo dojít ke 100%
odstranění syntetické DNA, je
zcela zřejmé, že by předmět musel být výrazně poškozen a to se
zloději v žádném případě nevyplatí.
Jaké informace je možné do
forenzního značení umístit?
V emulzi jsou obsaženy mikrotečky nesoucí unikátní kód,
informace o majiteli, kontakt,

logo a další informace, které si
majitel označené věci přeje ve
značce mít.
Mají už jiná města s forenzním značením zkušenosti?
Forenzní značení už využívá
více než dvacet měst. Navíc je
tato bezpečnostní technologie
podporována Odborem prevence kriminality Ministerstva
vnitra ČR, Asociací forenzního
identifikačního značení a Kriminalistickým ústavem Policie
ČR Praha.
(pur)

Velkou cenu cestovního ruchu získala
LABSKÁ STEZKA
ÚSTECKÝ KRAJ - Na 1. místě ve Velké ceně cestovního ruchu
2017/2018 se v kategorii Nejlepší turistický produkt umístila Labská stezka. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v rámci lednového mezinárodního veletrhu cestovního ruchu GO®IONTOUR 2018
na brněnském výstavišti. Cenu převzali zástupci Nadace Partnerství, která český úsek koordinuje.
Odborná porota ocenila zejména výjimečnou spolupráci
krajů, měst a destinačních organizací v ČR i v Německu na
rozvoji a propagaci společného
produktu. „Ocenění a poděkování patří hlavně našim partnerům. Na české straně jsou to
agentura CzechTourism, Ústecký,
Středočeský, Pardubický a Královéhradecký kraj nebo města
Děčín, Ústí nad Labem, Mělník,
Praha, Pardubice, Hradec Králové, Dvůr Králové nebo Vrchlabí,
destinační agentury podél Labe
a také téměř dvě stě ubytovacích
a stravovacích služeb s certifikací Cyklisté vítáni na Labské
stezce,“ vysvětluje koordinátor
stezky Daniel Mourek z Nadace Partnerství. Právě nadace je
rovnocenným partnerem třem
koordinačním centrům stezky v Německu a propojovacím
článkem všech partnerů. „Labskou stezku propagujeme jako
celek, tedy produkt s nabídkou
lákavých atrakcí, kulturních
a sportovních akcí, servisních
služeb pro cyklisty, informačních
center, ubytovacích a stravovacích služeb a služeb cestovních
kanceláří a touroperátorů,“ popisuje Daniel Mourek marketing stezky.
V rámci Labské stezky se vydává oficiální tištěný Cykloprůvodce Labská stezka v německé
a české mutaci, který je zdarma
k dispozici v informačních centrech a zařízeních s certifikací.
Průvodce vychází každoročně
ve čtvrtmilionovém nákladu
a poskytuje souhrnné informace pro zájemce o putování po
Labské stezce. „Cykloprůvodce
bude v Ústeckém kraji distribuován od března v certifikovaných
informačních centrech ve měs-

tech, zejména na toku řeky Labe.
Dalšími místy, kde lze Handbuch
sehnat, jsou veletrhy cestovního
ruchu v České republice a zahraničí,“ dodal krajský radní pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Zdeněk Matouš.
Jedinečnost projektu spočívá
především ve spolupráci různých subjektů z veřejné i soukromé sféry na rozvoji a propagaci společného produktu.
Labská stezka je TOP evropskou dálkovou cyklotrasou
a cykloturistickým produktem, vede od pramene Labe
v Krkonoších až k Severnímu
moři u severoněmeckého Cuxhavenu v délce téměř tisíc tři
sta kilometrů. Díky atraktivnímu prostředí a jedinečnému
spojení historie, architektury

a přírody patří jednoznačně
k nejkrásnějším a nejoblíbenějším říčním stezkám v Evropě.
I v její české části se výrazně
zvýšil podíl dokončených úseků, kam mají přístup pouze nemotorová vozidla.
Soutěž Velká cena cestovního ruchu zviditelňuje výjimeč-

Labská stezka - další z mnoha krás, kterými se právem chlubí Ústecký kraj.

né počiny a atraktivní novinky
v oblasti cestovního ruchu.
Organizuje ji společnost C.O.T.
media. Ocenění se předává
v kategoriích Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší turistický
produkt, Nejlepší cestovní kancelář, Nejlepší elektronický projekt, a Start-up roku.
(nov)

zpravodajství
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Na mezibořské sjezdovce si přijdou na své i úplní začátečníci. Co neumí, naučí se v dětské lyžařské škole.

Lyžařská škola v Meziboří je připravena
MEZIBOŘÍ - Dětská lyžařská škola ve ski areálu Meziboří je připravena na nápor malých lyžařů. Provozovatel lyžařské školy intenzivně
zasněžuje dětský svah a v případě, že zůstanou zimní teploty, bude
se lyžovat denně od 9 do 16 hodin.
„Máme své vlastní sněhové dělo
a sněžný skútr. Zasněžovat jsme
začali hned, jakmile nám to počasí dovolilo. Chceme mít dětskou
školu v provozu co nejdéle,“ říká
Václav Lebduška, který dětskou
školu lyžování v Meziboří
provozuje. „V současné době
máme čtyři instruktory, ale nabí-

ráme další. Máme zájem zejména
o studenty, kteří by mohli během
zimy učit děti lyžovat. V naší škole poskytujeme každému dítěti
individuální výuku. Neučíme děti
lyžovat ve skupinách. Každé dítě
má svého instruktora, který se věnuje výhradně jemu,“ prozradil
dále Václav Lebduška. Dětská

lyžařská škola má také svůj vlastní malý vlek. Svah u dětského
vleku je zasněžován přednostně
tak, aby se mohly děti pustit do
lyžování co nejdříve. O zasněžování dětského svahu se starají
také mezibořské technické služby se svými dvěma sněžnými
děly, které město pořídilo na
sklonku loňského roku. „Rodiče
malých dětí mají pro své ratolesti o výuku zájem. Hlásí se k nám
lidé i z jiných měst. Stává se, že
jedou do některého z horských

Inkluze na mosteckých školách
aneb Lepší KLIMA i v Mostě
Na území města Mostu probíhá v době od 1. 9. 2016 do
31. 8. 2019 projekt s názvem
„Inkluze na mosteckých školách
aneb Lepší KLIMA i v Mostě“
s reg. č. CZ.02. 3. 61/0.0/0.0/15_
007/0000206, který je podpořen
v rámci OP VVV.
Hlavním cílem projektu je
mimo jiné podpořit rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání všech žáků bez
ohledu na jejich znevýhodnění
(zdravotní, intelektové, jazykové,
sociální aj.). Toto umožní zvýšit
šanci na „úspěch pro každé dítě“.
V projektu bylo dosud podpořeno již více než 800 žáků mosteckých základních škol a více než
200 pedagogů. Každá ze zapojených škol získala pro své žáky
vybavení a pomůcky v celkové
výši cca 100 000 Kč.
V rámci projektu je realizována celá řada komplexních
aktivit směřujících k podpoře
výše uvedeného hlavního cíle,
a to včetně personální podpory škol v podobě pozic školních asistentů, koordinátorů
inkluze, sociálního pedagoga.
V zapojených školách probíhají
odpolední kroužky klíčových
kompetencí a gramotností,
v nízkoprahových zařízeních
pak doučovací kluby pro menší
skupinky, ale i jednotlivce. Dále
se realizuje individuální doučování v rodinách a v dětském
domově, tematické workshopy
pro rodiče žáků, různé akce pro
žáky typu „starší kamarád“. Pro

Kroužek čtenářské gramotnosti ze ZŠ U Stadionu na návštěvě v knihovně.
pracovníky škol jsou připraveny vzdělávací programy práce

s heterogenní skupinou žáků,
semináře, poradenství a meto-

Kroužek technické gramotnosti ze ZŠ U Stadionu - práce se stavebnicí
Merkur.

areálů, ale k nám se opět vrací.
Máme pro děti připravené zázemí. Převléknout se u nás mohou
v teple, mají tu hernu, rodiče si tu
mohou dát čaj. Dokonce se k nám
hlásí i dospělí, často maminky
našich žáků, které se také chtějí
naučit lyžovat,“ říká dále Václav
Lebduška. V únoru, pokud to
počasí dovolí, bude lyžařská
škola pořádat pro děti karneval
na sněhu. Připraveny jsou také
akce na zahájení a ukončení
zimní sezóny.
(pur)

Máte-li zájem zdarma
využít projektových aktivit
pro podporu vašeho dítěte, informujte se přímo na
níže uvedených základních
školách, anebo v doučovacích klubech v zařízeních:
Sovička (P. Jilemnického
2459), Záplata (J. Kříže
3127- Liščí vrch) nebo Klub
národnostních menšin (Budovatelů bl. 98/99).
dické vedení, supervizní podpora.
Realizátorem projektu je
Vzdělávací centrum Genesia,
z. s., a partnery projektu jsou
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z. s., Oblastní charita
Most - nízkoprahové zařízení Sovička, Pobočka Diakonie
Církve bratrské v Mostě - nízkoprahové zařízení Záplata, Statutární město Most - Klub národnostních menšin a dále základní
školy zřízené statutárním městem Most:
1. ZŠ - Základní škola, Most,
Svážná 2342, p. o.,
3. ZŠ - Základní škola, Most,
U Stadionu 1028, p. o.,
4. ZŠ - Základní škola, Most,
Václava Talicha 1855, p. o.,
7. ZŠ - Základní škola, Most,
Jakuba Arbesa 2454, p. o.,
8. ZŠ - Základní škola, Most,
Vítězslava Nezvala 2614, p. o.,
10. ZŠ Základní škola, Most,
Zdeňka Štěpánka 2912, p. o.,
11. ZŠ - Základní škola, Most,
Obránců míru 2944, p. o.,
14. ZŠ Základní škola, Most,
Rozmarýnová 1692, p. o.

NAŠE SLUŽBY:
 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
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Hledáme idiky a idie autobus

inzerce

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

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:

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

DOPRAVNÍ PODNIK mst Mostu a Litvínova, a.s.
Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762

RŮZNÉ

■ Jezdím denně do Prahy a zpět
a mám 3 místa volná. Telefon 776
040 041.
■ Prodám soustruh na dřevo,
točná délka 55 cm, průměr vřetene 12 cm, motor je Iva 380V, plochý řemen, cena 2.000 Kč. Telefon
728 353 200.
■ Prodám nářadí na zahradu –
rýče, rycí vidle, motyčky, hrábě,
krustovací hrábě, lopaty, krumpáč,
ruční válec zeminy. Ceny dohodou. Telefon 728 353 200.
■ Prodám kachlová kamna vel.
150 cm, šíře 35 cm a hloubka 35
cm, pískové barvy, už jsou 100 let
staré, cena 2.000 Kč. Telefon 728
353 200.
■ Prodám obývací pokoj – sestava: šatní skříň, sekretář, knihovna,
válenda 1,5 lůžka, stůl + 4 židle,
konferenční stolek. Prodám pouze
vcelku, cena 2.000 Kč. Telefon 728
353 200.
■ Prodám elektrickou sekačku
lištovou NAP. 220V, cena 400 Kč.
Telefon 725 353 200.
■ Prodám kamna s plynovým
sporákem a elektrickou troubou. Cena dohodou. Telefon
721 138 719.
■ Prodám prošívanou péřovou
deku + 4 polštáře 2x 90x70 cm a 2x
120x80 cm za 1 800 Kč. Kufříkový
psací stroj TBM DE LUXE oranžové barvy, málo používaný, cena
500 Kč. Most, telefon 774 449 292.
■ Prodám kožešinové soupravy,
čepice a límec. Nutrie a stříbrná
liška - můžeme se dohodnout na
ceně. Litvínov - te. 736 469 724.
■ Prodám 2 prošívané deky, zachovalé, béžové. Vhodné: zahrada,
chata či chalupa. Cena 400 Kč. Litvínov - tel. 736 469 724.
■ Prodám jezdecké kalhoty zn:
EASY RIDER vel. 40 - vhodné ještě
na trénink. Cena 200 Kč. Litvínov tel. 736 467 724.

AUTO, MOTO

■ Prodám náhradní díly na Opel
Astra nebo Vektru kotouče, destičky, zadní br. obložení, bubny, cena
dohodou. Telefon 728 353 200.
SEZNÁMENÍ

■ Hledám osamělou sympaťač-

ku, nekuřačku. 60 - 70 let. Jsem
68letý/ 171, nekuřák, rekreační
sportovec. Telefon 705 233 646.
■ Žena hledá kamaráda k seznámení do 66 roků - nekuřáka, Most

PŘIJMEME
elektrikáře - domovníka
pro údržbu nemovitosti.
Byt 3+1 se zahradou možný.

Telefon: 602 199 000

a okolí. Zn. 736 437 711.
■ 58/180 nekuřák a abstinent
s bytem hledá ženu do 60 let
z Mostu a okolí. Samota je nudná.
Poznáme se do Vánoc? Telefon:
775 937 582. Můžeš i SMS

BYTY, DOMY

■ Hledám dlouhodobý pronájem bytu 0+2 nebo 1+1 větších
rozměrů v okolí bl. 612 na Liščím
Vrchu, mimo přízemí. Spěchá. Telefon 602 930 953.
■ Pronajmu byt 3+1 v centru
města Most, blízko služby: škola,
školka, nákupní středisko, zdravotní středisko. Domluva možná.
Telefon: 722 022 714.
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Prodám dětský golfový bag (7-9 let),
půlset. Po prvním hráči, používaný rok
a půl. Cena 1.200 Kč (původní cena
3.700 Kč). Tel: 739 030 454
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Černá série nemá konce
Litvínov prohrál i s Jihlavou a už je poslední
LITVÍNOV – Od 24. listopadu, kdy v prodloužení porazili 2:1 Vítkovice, hráči HC Verva Litvínov neznají domácí vítězství. Nezvládli ani
posledních devět kol základní části a ani úterní souboj s Jihlavou,
která tým po výhře 1:3 přeskočila v tabulce a tím pádem srazila na
samé dno.

V Meziboří byl nejlepším
Patrik Purket
MEZIBOŘÍ, MOST – Poprvé v kalendářním roce 2018 nastoupili
stolní hokejisté k soutěžním zápasům. V mezibořské základní
škole se za účasti čtyř desítek
hráčů a hráček odehrál šprtcový
turnaj regionální úrovně CorroTech Cup.
Podle předpokladů se nejvíce dařilo hráčům prvoligového
BHC StarColor Most. Zvítězil
Patrik Purket před Matyášem
Vaníčkem a Petrem Henychem.
V kategorii starších žáků byl
nejlepší celkově čtvrtý David
Kučera (SVČ Most). Osmá Valentina Grimmová (Real Draci
18. ZŠ Most) zvítězila v kategorii žen a dívek. Jan Konopík
(KSH ZŠ Meziboří), celkově
dvanáctý, byl nejlepším mladším žákem. Z pořadatelského
oddílu KSH ZŠ Meziboří dosáhl nejlepšího výsledku šestý Jan
Chládek.

Již tuto sobotu pokračuje
Český pohár v billiard-hockeyi
šprtci turnajem nejvyšší kategorie v Modřicích.
Hrálo se také o body do Českého poháru v air-hockeyi.
V rámci programu Air-hockey školám, který sponzoruje
společnost United Energy, nastoupili ke svému turnaji žáci
a žákyně 5. ZŠ Most. Prvenství
vybojoval Kamil Kirvej. Výsledky turnajů:
CorroTech Cup Meziboří –
billiard-hockey šprtec – Český
pohár Expres (pořadí na prvních pěti místech): 1. Patrik
Purket, 2. Matyáš Vaníček, 3.
Petr Henych (všichni BHC StarColor Most), 4. David Kučera
(SVČ Most), 5. Jozef Matuščín
(BHC StarColor Most), atd.
Air-hockey školám XVIII. SVČ Most: 1. Kamil Kirvej, 2.
Marian Suchý, 3. Lucie Ferencová
(všichni ZŠ Chanov). (has, jak)

Krasobruslařské naděje
startovaly na dvou závodech
MOST - O uplynulém víkendu se
vydaly tři závodnice oddílu krasobruslení z Mostu na dva různé
závody.
Do Českého Těšína se na ISU
závod vypravila s trenérkou M.
Smolkovou Sophie Ellen Kučabová, která si díky zisku 27,19
bodů vybruslila umístění mezi
první polovinou závodnic, a to
žaček nejmladších.

Na OBO závod do Nymburku s trenérkou J. Novou vyrazily
Anetka Mrkvičková a Stelinka
Nováková. Obě dívky absolvovaly krásné jízdy, díky kterým
se umístily na předních místech
své kategorie nováčků mladších.
Anetka si vystoupila na stupeň
pro vítěze a Stelinka hned vedle
stupňů.
(jak)

„Nepochopitelné... Cloumají
se mnou emoce moc silné, abych
neřekl něco, co bych neměl...
Jdeme do tak těžkého utkání
s tím, že ho chceme urvat a začít
tu zlou sitauci lámat, ale soupeř
nás v první třetině přebruslil. To
je v této situaci neakceptovatelné, tam se musí sežrat led! A jedno s druhým. Ve druhé třetině se
náš výkon nezlepšil, byť jsme si
v kabině něco řekli. K tomu čtyři
fauly a ještě pátý ve chvíli, kdy
jsme mohli mít přesilovku, oplácení. To hlava nebere a hráči si
to musí uvědomit, že už to přestává být sranda. Ve třetí třetině minimálně kluci ukázali, že
kondice je, větší agresivita se
najednou zase zmobilizovala,
ale nevedlo to nakonec k ničemu
a Jihlava si zaslouženě odvezla
tři body. Jak vnímám poslední
místo? Těžce, to se jinak vnímat
nedá. Nedaří se nám to zlomit.
Čekáme na to, že by nám nové
posily mohly nějakým způsobem
pomoci. Pracujeme na tom veli-

ce intenzivně už dlouhou dobu,
ale není to tak jednoduché, jak

to na první pohled vypadá. Na
druhou stranu hned musím říct,
že jestli ještě někdo přijde - mělo
by to být do pátku kvůli pravidlu 15 zápasů - tak to ale nejsou
spasitelé. Tady je dvacet kluků
od začátku sezóny a ti se musí
sebrat, dát dohromady, vyčistit
vzduch v kabině a rvát se o to,
aby ta sezóna nedopadla špatně. S našimi marody to bohužel
v nejbližší době na návrat u nikoho asi nevypadá,“ řekl k průběhu utkání člen realizačního
týmu Darek Stránský.
HC Verva Litvínov – Dukla
Jihlava 1:3 (0:1, 1:2, 0:0). Branky
a nahrávky: 37. Lukeš (Šesták,
Hübl) – 6. Čachotský (Zdráhal,
Zeman), 23. Anděl (Hubáček,
Žálčík), 36. Zeman (Suchánek,
Čachotský). Rozhodčí: Hejduk
a Kika. Vyloučení: 6:3, využití:
0:1. Zásahy: Kantor 29 – Kořenář 26. Diváci: 2 847. Sestava HC Verva: Kantor – Kubát,
Pavlas – Iberer, Šesták – Baránek, Pilař – Doudera - Lukeš,
Hübl, Hanzl – Trávníček (C),
Gerhát, Jurčík – Matoušek, Kůs,
Šimeček - Havelka, Havlíček,
Válek. Připraven Soukup. Trenéři Šlégr, Stránský, Weissmann,
Skuhrovec.
(jak)

Oslabení Černí andělé
podlehli rumunskému Zalau
MOST - Oslabení Černí andělé podlehli doma rumunskému HC Zalau. Do dalšího kola Poháru EHF nastoupil Baník v okleštěné sestavě. Krátce před zápasem totiž ze hry vypadly Simona Szarková,
Michaela Borovská a spolehnout se Mostečanky nemohly ani na
všechny dorostenky. Přesto do utkání vstoupily odhodlaně a po celý
první poločas s rumunským soupeřem držely krok.
Když těsně před koncem poločasu Dominika Zachová proměnila sedmičku, odcházely
mostecké házenkářky do šaten
dokonce s nejtěsnějším vedením.
Černým andělům velmi dobře vyšel i vstup do druhé půle,
ve čtyřicáté druhé minutě drželi
dokonce čtyřbrankový náskok.
Pak ale Zalau přidalo na obrátkách a mladému mosteckému
týmu došly síly. Rumunky brankový rozdíl smazaly a do konce
utkání si vytvořily náskok, který
už si pohlídaly.
„Bohužel se hraje na šedesát
minut, ve dvaačtyřicáté minutě
jsme ještě vedli 17:13, ale pak
už nám došly síly, které vyvážit
v evropském poháru je velmi
obtížné, navíc prakticky s dorostenkami. Obrovský kompliment ale patří všem hráčkám,
odevzdaly všechno a nemám
jim vlastně co vytknout. S jejich
nasazením jsem velmi spokoje-

ný a je sympatické, že uvěřily, že
jsou schopné zápas zvládnout.
Skvělý výkon podala v brance
Dominika Müllnerová, protože
díky jejím zákrokům jsme se od
určitého času stále drželi v zápase. Pochvala za předvedený
výkon ale patří všem hráčkám.
Citelně nám chyběly Simona

Szarková a Michaela Borovská,
obzvlášť v době, kdy se snažíme
vyrovnat s výpadkem Markéty
Jeřábkové. Teď je otázka, koho
budeme moci nasadit do středečního utkání interligy se Šaľou
a následně na odvetu do Zalau,“
uvedl po utkání trenér Černých
andělů Peter Dávid.
DHK Baník Most – HC Zalau
22:25 (12:11). Branky Mostu:
Zachová 8, Maňáková 5, Kovářová 4, Chmelařová, Dvořáková,
Janoušková, Kostelná a Šípová
po 1. Rozhodčí? Barysas a Petrusis.
(jak)

Velmi populární a divácky
atraktivní je bezesporu série FIA
Masters F1. Síly v ní změří monoposty formule 1 zlatého věku
vyrobené od roku 1966 do roku
1985. Fanoušci se mohou těšit
i na jednoho z úřadujících šampiónů série Brita Maxe Smithe-Hilliarda se speciálem americké
konstrukce Shadow DN5. „Nejen pro fandy nádherných historických monopostů formule 1, ale
pro veškeré vyznavače a obdivovatele silných a rychlých strojů
máme dobrou zprávu. Po všech-

ny tři testovací dny zpřístupníme
zájemcům z řad veřejnosti divácký svah. Vstup je navíc zdarma,“
uvedl obchodní manažer pro
sport společnosti Autodrom
Most Jakub Krafek.
V sérii DRM Klassik, zahrnující vozy vyrobené v letech 1972
až 1982, diváci uvidí například
legendární vozy BMW 3.0 CSL,
Porsche 911 Carrera, BMW
M1, nebo monstra Skupiny 5 Porsche 935, Ford Capri Turbo
a řadu dalších. Zejména ostrá
jízda posledně jmenovaných

vozů, s nimiž se na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let

V pátek přijede
pražská Sparta
Základní část hokejové
Tipsport extraligy pokračuje
v pátek dalším kolem. V něm
nastoupí opět na domácím
ledě HC Verva Litvínov. Ten
bude hostit celek pražské
Sparty. Utkání na ZS Ivana
Hlinky v Litvínově začíá tradičně v 17.30 hodin.

Lvi hráli doma a teď
v Lovosicích
V dalším utkání krajské
ligy dospělých v ledním
hokeji se ve středu doma
představil tým Mostečtí lvi
v utkání s Kláštercem nad
Ohří B. V sobotu tým z Mostu zamíří k dalšímu utkání
ven, a to do Lovosic, kde
hraje od 17.30 hodin.

Týden hokeje na
zimáku v Mostě
V úterý 23. ledna proběhla
na zimním stadioně v Mostě náborová akce pořádaná
hokejovým klubem Mostečtí
lvi, ve spolupráci s Českým
svazem ledního hokeje. Náborové akce se zúčastnilo 26
malých zájemců o lední hokej (25 chlapců a 1 dívka).

Souš uhrála remízu
v Brozanech
K přípravnému utkání
se soupeřem z ČFL zajížděl
divizní tým Baníku Souš
do Brozan. Na zdejší umělé
trávě nakonec svěřenci trenéra Johany uhráli remízu
4:4. Branky Souše: Štefko 2x,
Vávra,Nobst. V sobotu 27.
ledna od 10.30 hodin vyzve
Souš doma Ostrov nad Ohří.

Verva Litvínov má tři
nové tváře
Trojice nových hráčů se
představila v dresu Litvínova v utkání proti Jihlavě. Do
obrany přišel rakouský reprezentant a účastník olympiáda Florian Iberer a z Litoměřic Aleš Pavlas. Do útoku
pak Jaroslav Kůs z Kadaně.

Junioři hrají dvakrát
doma

Do Mostu přijede i obhájce loňského titulu v atraktivní sérii FIA Masters F1
MOST - Závody historických vozů The Most Historic Grand Prix, které mostecký autodrom přivítá po loňské úspěšné premiéře znovu
o víkendu 22. až 24. června, slibují pohled na nádherné veterány
i napínavé souboje jezdců.
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jezdilo vytrvalostní mistrovství
světa, je spektakulární podí-

vanou. Řídily je hvězdy, jakými jsou Klaus Ludwig, Nelson
Piquet či Jacky Ickx.
Vstupenky na The Most Historic Grand Prix jsou už v prodeji. Součástí závodního víkendu
bude tradičně i bohatý a pestrý
doprovodný program. Milovníci
a fandové automobilových veteránů určitě přivítají sraz jejich
majitelů na diváckém svahu na
polygonu. Své miláčky hrdí majitelé také vystaví a zúčastní se
s nimi po oba víkendové dny defilé na závodním okruhu. Diváci
se mohou těšit také na leteckou
akrobatickou show nad areálem
autodromu či na autogramiádu
jezdců i osobností motoristického sportu.
(nov)

Na domácím ledě hrají
v tomto týdnu hned dvakrát
junioři HC Litvínov. Ti nejdříve v pátek 26. ledna od
15.00 hodin změří síly se
Zlínem. O den později, tedy
v sobotu 27. ledna, pak nastoupí od 16.00 hodin proti
Olomouci.

Muži Baníku si dojeli
pro porážku
Severočeská basketbalová liga pokračovala dalším
kolem. V něm zajížděl tým
mužů Basketbalovího klubu
Baník Most k utkání do nedalekých Loun. Odtud ale
nakonec odjel s porážkou
88:75. Nejvíc bodů Mostu,
21, zaznamenal P. Czesnok.
(jak)

12

26. leden 2018

fotoreportáž

Ukázka historického nádobí.

Vydavatel:
Media Info System, a. s.,
Bělehradská 360,
Most 434 01
IČ: 27864588
Registrace - MK ČR E 11598,

Tak se dělá fašírka.

ISSN 1212-3978
Šéfredaktorka:
Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)
tel.: 476 103 978

Jídlo nabídly zámecké komorné.

Zástupce šéfredaktorky:

Hlavní slovo v kuchyni měla kněžna
z Valdštejna.

Podávala se polévka.

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

Výstavu uvedla Marie Svačilová.

K vidění byly i dobové kuchařky.

Výstavu si nenechala ujít místostarostka
Erika Sedláčková.

(inzerce@homerlive.cz)
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Adresa a telefony redakce:

Jak se jídalo na zámku v minulém století
LITVÍNOV – Nahlédnout pod pokličku našim předkům daly Partnerský spolek Litvínov a Destinační agentura Krušné hory. V prostorách černé zámecké kuchyně uspořádaly výstavu „Zámecká kuchyně aneb nahlédnutí do gastronomie minulých staletí“. Prohlédnout
si můžete ukázku dobového stolování až do 24. února.
Jak se jedlo za Valdštejnů, co
se prostíralo na stůl a jaké chutě
vévodily nejen šlechtickým tabulím, měli možnost dozvědět
se návštěvníci poprvé při zahájení výstavy 20. ledna. V tento
den mohli navíc ochutnat pokrmy tak, jak je připravovali naši
předci. Servírovaly se například
bramborové placky, nechyběla
ale ani pečená kuřata či medem zadělávaný perník. To vše
návštěvníkům zámku podávala
kněžna z Valdštejnu a její komorné v podání Agentury Jana.
„Výstavou jsme vás chtěli alespoň na chvíli přenést do doby,
kdy na zámek v Litvínově jezdilo
panstvo z Valdštejna. Výstava se
koná především díky zaměstnanŠlechtické stravování 16.
století bylo u nás plně pod
vlivem italské renesance.
Tehdejší kuchyně se vyznačovala bohatostí chutí,
množstvím přísad a koření, ale také množstvím jídel
servírovaných na stůl, které
bylo měřítkem reprezentace
kuchyně. V době Rudolfově
u nás začínávaly se hodokvasy některou silnou kořalkou
nebo silným pelyňkovým vínem. Potom hosté jídali polévku. Po ní hned naléváno
bylo pivo… Víno podáváno
až po pečitém nebo již po krmích s kořeněnými jíchami.
17. a 18. století jsou obdobím,
ve kterém se mezi aristokracií
začíná utvářet nový stravovací styl. Namísto chuťových
směsí, vytvářených i mícháním nejrůznějších příchutí
a koření, se dává vyniknout
chuti jednotlivých přísad.
Důraz se klade na přípravu
zeleniny, ovoce, pečiva, uzenin a cukrářských výrob.

cům zámku a kastelánovi Ivanu
Leberovi, bez jehož práce by ne-

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

byla možná. Poděkování patří
rovněž Ústeckému kraji, který
podpořil projekt Historie všemi
smysly, jehož je výstava součástí,“ uvedla při vernisáži ředitelka
Partnerského spolku Litvínov
Marie Svačinová. Návštěvníci
si pak navíc mohli prohlédnout

http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
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Jak se jedlo a vařilo obdivoval místostarosta Milan Šťovíček se synem.
Předplatné:

zámek i s historickým výkladem.
Dobré jídlo si zájemci mohou na
zámku dopřát znovu v sobotu
24. února, kdy výstava končí.
Slavnostně prostřená valdštejnská tabule.

Ochutnávku zpestří i přednáška
Jiřího Wolfa z Oblastního muzea
v Duchcově na téma „Jídlo a pití
ve středověku“.
(pur)

Hlavní podíl na konání výstavy měl kastelán zámku Ivan Leber (vlevo).

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

