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Volíme novou vládu na roky 2018 – 2022

MOSTECKO/LITVÍNOVSKO – Komunální volby 2018, ze kterých vzejdou naši noví zastupitelé, radní a starostové, startují právě dnes.
Voleb se může zúčastnit každý, kdo je občan České republiky, nejpozději druhý den voleb dosáhl osmnácti let a ve městě je přihlášený k trvalému pobytu. Pozor! V komunálních volbách nelze použít voličský průkaz! Už od tohoto úterý až do definitivního zavření
volebních místností také platí zákaz zveřejňování předvolebních
a volebních průzkumů.
Volební urny se otevírají v pátek 5. října ve 14 hodin a zavírají se ve 22 hodin. V sobotu
6. října se otevřou v 8 hodin
a uzavřou se ve 14 hodin. Pokud
máte závažné, zejména zdravotní
důvody, proč nemůžete do „své“
volební místnosti osobně přijít,
můžete v den voleb požádat příslušnou okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební
místnost (přehled o telefonním
spojení do každé volební místnosti je k dispozici na internetových stránkách města Mostu:
www.mesto-most.cz). V takových případech okrsková volební
komise pošle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Jakmile se volební místnosti
v sobotu ve 14 hodin zavřou, volební komisaři začnou okamžitě sčítat hlasy. Výsledky odešlou
do Českého statistického úřadu, který bude postupně uvolňovat konečné výsledky komunálních voleb v jednotlivých obcích.

Co bude se „starým“ zastupitelstvem? Dosavadní zastupitelstvo
města či obce včetně rady se rozpustí, mandáty zaniknou. Pokud
to nové zastupitelstvo umožní,
původní starosta může vykonávat svou funkci až do doby zvolení nového starosty či primátora. Kdo vládne do ustanovení
nového zastupitelstva? Než zasedne ustavující zastupitelstvo,
ode dne konání voleb do zvolení nové rady, starosty, případně
místostarosty, dál funguje dosavadní starosta, místostarostové
a dosavadní rada obce. Co bude s výbory a komisemi? Spolu
se „zánikem“ zastupitelstva města či obce zanikají i výbory zastupitelstva (jedná se o orgány
konkrétního zastupitelstva, takže s ukončením činnosti zastupitelstva – svého zřizovatele – zaniká i tato činnost). Odlišná situace je u komisí rady, neboť dosavadní rada obce podle zákona
o obcích i nadále vykonává své
pravomoci. Z tohoto důvodu
činnost komisí nezaniká. (red)

Pátek 5. 10.
14 – 22 hodin
Sobota 6. 10.
8 – 14 hodin

 Makové pečení

POZNEJ

EU!
EUROPEAN PARLIAMENT

Ústecký kraj ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Stanislavem Polčákem
pořádá akci pro studenty středních škol Ústeckého kraje

VYHRAJ ZÁJEZD DO ŠTRASBURKU
A POZNEJ EVROPSKOU UNII!

MOST - Městská
knihovna Most pořádá
10. října od 13 do 16
hodin „Den pro seniory
a makové pečení“.
Zábavné odpoledne,
soutěž o nejlepší makový
moučník, posezení
u kávy a čaje. Vstupné
zdarma.

 Monkey Business
LITVÍNOV - Kapela
Monkey Business vyráží
na klubovou koncertní
šňůru 2018. V sobotu
6. 10. ve 21 hodin zahraje
v Attic klubu Litvínov.
Vstupné 290 – 350 Kč.
www.klubattic.cz.

Stačí jen správně vyplnit kvíz o EU
na stránkách www.kr-ustecky.cz
Kvíz je aktivní od 1. 10. 2018 od 8:00
do 25. 10. 2018 do 20:00.

 Taxmeni v music
aréně Nový Obzor
MOST - Legendární
country kapela Taxmeni
zahraje 12. 10. od
20 hodin poprvé v Music
areně Nový Obzor. Celá
noc ve stylu moderní
country hudby! Jako
hosté se představí
chomutovští Nepřátelé
rytmu. Vstupné: 150 Kč.

Dnes se otevírá
workoutové hřiště na Šibeníku
MOST – Dnes (5. října) se slavnostně otevřelo na ‚Šibeníku workoutové hřiště.
Workoutové hřiště - neboli venkovní posilovna - má řadu prvků, které jistě ocení nejen mladí Mostečané. Nachází
na místě, kde dříve stálo dětské
hřiště a kde byl již v loňském
roce instalován jeden workoutový prvek. Hřiště se tak rozšířilo o celou řadu novinek
umístěných na tartanovém povrchu. Nové workoutové prvky
instalovala firma Enuma Elis
za sedm set tisíc korun. Hřiště
je veřejně přístupné a je možné si na něm každý den kdykoliv zdarma zacvičit. Volně přístupné wourkoutové hřiště je
také na Matyldě.

Další workoutové hřiště funguje už od roku 2015 v rekreačním areálu na Benediktu za
dětským hřištěm u břehu nádrže. Vybaveno je různými druhy zařízení určenými pro posilování vahou vlastního těla a na
své si na něm přijdou zvláště
nadšenci posilování. Toto hřiště se řídí provozním řádem
rekreačního areálu. V letních
měsících je otevřené od 7 do
22 hodin a v zimě od 8 do 18
hodin. Vybudování hřiště stálo
zhruba 700 tisíc Kč a 250 tisíc
Kč na něj přispěla společnost
Vršanská uhelná.
(nov)
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Socha Mateřství zmizela
MOST – Z areálu mateřinky v ulici Antonína Sochora zmizela socha.
Nejedná se o krádež, ale o přesun sochy kvůli bezpečnosti dětí.
Socha mateřství, kterou v roce 1964 vytvořil Stanislav Hanzík, nechalo město přesunout
do parčíku u Základní umělecké školy v Moskevské ulici. „Důvodem je jednak bezpečnost dětí, ale i snaha zpřístupnit sochu
širší veřejnosti,“ uvedla tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Žulový podstavec sochy má totiž prý velice
ostré hrany, což představovalo
vzhledem k jeho umístění v mateřince značné riziko. Nebezpečí
možného úrazu se postupným
osazováním zahrady školky nejrůznějšími dětskými atrakcemi navíc ještě zvýšilo. Druhým
důvodem byla nepřístupnost
skulptury širší veřejnosti. „V době instalování sochy byla zahrada školky i její okolí bez dřevin

a socha byla viditelná hned z několika míst. Postupně se ale díky
vzrostlým stromům i zmiňovaným atrakcím stala takřka neviditelnou. S ohledem na hodnotu
díla jsme tuto situaci vnímali jako nevhodnou až nedůstojnou,“
uvedl vedoucí odboru školství,
kultury a sportu Tomáš Brzek.
Díky svému umístění u hlavní cesty vedoucí parkem a současně v zákoutí borovic je socha
Mateřství dostatečně viditelná,
aniž by se stala osamoceným solitérem. „Zde nehrozí, že by měla
být do budoucna zastíněna dřevinami,“ ujistil dále Tomáš Brzek. Přesun sochy se uskutečnil
pod odborným dohledem akreditovaného restaurátora Radomila Šolce.
(sol)

Bezpečí dětí na prvním místě – socha musela pryč.

Kapela Zakázaný ovoce
ve vinařství Johann W
TŘEBÍVLICE – Vinařství Johann W v Třebívlicích zve v sobotu 13. října
od 17 hodin do vinařství na koncert kapely Zakázaný ovoce.
Punkrocková formace Zakázaný ovoce je již 13 let na scéně. Energické bicí, řízné a melodické kytary, valící se basa, chytlavé melodie. To vše včetně originální barvy zpěvu charakterizuje tuto kapelu.
Přijďte si poslechnout skvělou muziku, vychutnat zdejší vína a domácí občerstvení.
(nov)

Formace Zakázaný ovoce

komunální politika

Sportovní areál v Albrechtické dokončen
Mezi sportovišti je špička!
MOST – Mostečtí sportovci napříč generacemi už budou moci
začít využívat jednu z nejhezčích a nejmodernějších krytých
hal na Mostecku. Sportovní
hala Most společně s městem
totiž dokončila rekonstrukci
areálu v Albrechtické ulici.
Sportovní zařízení ještě čeká kolaudace a stovky sportovců, kteří areál využívali, se vrátí
do zcela nových a moderně vybavených prostor. „Jsem rád, že
se rekonstrukce úspěšně podařila a musím uznat, že předčila
naše očekávání. Našim sportovcům se tak dostává jedné z nejmodernějších a nejhezčích krytých hal široko daleko. Dokonce komfortnějších než je i v naší
sportovní hale,“ chválí zdařilou akci Petr Formánek, ředitel
Sportovní haly Most, pod jejíž
správu areál v Albrechtické ulici spadá.
Sportoviště se kompletně zateplilo, čímž se zásadně sníží energetická náročnost budovy. Ta dostala i nový obvodový plášť na východní a západní straně. Objekt má také nová
okna, která jsou navíc opatřena
automatickými uzavíratelnými
roletami. Zásadními úpravami
prošly i interiéry. „Jsou tu zcela
nové povrchy. Prostory jsou vybaveny vzduchotechnikou a jsou
plně klimatizované, což jistě naši sportovci velmi ocení. Nové je také umělé osvětlení, které je úsporné, protože je na bázi LED technologií. Nechybí také nová časomíra. Celkově jsou
všechny technologie jedny z nejmodernějších. Sportoviště se během kontrolních dnů také dodatečně ladilo a pilovalo, což by se
mělo pozitivně odrazit v praxi,“
vyjmenoval dále ředitel Formánek a dodal: „Jsme rádi, že město na tuto investici uvolnilo finanční prostředky a díky tomu

Velkou změnu doznal i interiér.

Až se stavba zkolauduje, kryté sportoviště bude patřit už jen sportovcům.
se můžeme chlubit takovým zařízením. Sportoviště si zásadnější rekonstrukci již zasluhovalo, protože po čtyři roky se tu
postupně dávaly některé věci do
pořádku a opravy se prováděly
vždy po částech.“
Na budově se v rámci rekonstrukce opravovala i část stře-

chy. „Když už bylo sportoviště
delší dobu uzavřené, chtěli jsme
toho využít a nechali jsme zde
také opravit i střechu, a to v části nad šatnami, chodbami a recepcí. Tím by měl být objekt téměř kompletně vyřešený. Ještě
plánujeme oplocení a zateplení
budovy s recepcí a šatnami, kte-

ré dostanou stejnou barvu fasády jako nová tělocvična,“ prozradil ještě ředitel Formánek.
Sportoviště v Albrechtické
ulici využívají například badmintonisté, florbalisté, fotbalisté, základní a mateřské školy, ale i veřejnost.
(sol)

Senioři dostali na pomoc „krokodýly“
MOST – Senioři se mohou radovat z mobilních telefonů, které jim
darovalo město Most. Jedná se o mobily, které by měly sloužit především pro jejich bezpečí. Snadným ovládáním si totiž díky tomuto
telefonu mohou přivolat pomoc.
Stovka seniorů dostala od
města mobilní telefon Aligator A880, který jim prostřednictvím tísňového tlačítka umožní v případě potřeby přivolat si
pomoc. „Senioři, kteří telefon obdrželi zdarma, byli vybíráni na
základě přesně daných pravidel,
roli hrál věk uživatele, kdy měli přednost ti nejstarší, posuzovala se také osamělost člověka,“ informovala náměstkyně primáto-

ra Markéta Stará a podotkla, že
se přednostně vybírali ti senioři,
kteří žijí sami ve svém přirozeném prostředí. Město si před nákupem mobilů provedlo místní
šetření. Navštívilo přes tři stovky seniorů a zjišťovalo, jaký o ně
bude zájem. „Někteří byli rádi, že
to je mobilní telefon, někteří chtěli jiné zařízení na této bázi, například hodinky… Nakonec jsme
vybrali seniory, kteří měli zájem

o mobilní telefony,“ dodala náměstkyně. Telefony obdrželi lidé
v Klubu seniorů. „Přítomno bylo pouze 75 seniorů. Těm zbývajícím, kteří jsou nemocní či mají
problémy s pohyblivostí, případně
byli někde pryč, na rekreaci, budou telefony předány individuálně po předchozí dohodě,“ ujistila
náměstkyně Stará. „Věřím, že telefony senioři budou využívat co
nejvíce. Přesto však doufám, že
tlačítko SOS nebudou muset použít. Pokud ale nastane nějaká
krizová situace, jsem si jista, že
jim prokáže cenné služby,“ je přesvědčena Markéta Stará. Do mo-

bilů si lidé mohou dát svou SIM
kartu, přičemž varovný signál,
že se se seniorem něco děje, může mobil vyslat až na pět dalších
SIM karet. Dotyčný si tak může do zařízení nastavit například
souseda, příbuzné a další. „Zařízení také vyšle i GPS souřadnici
pro záchranku apod. Funguje jako klasický telefon, nabitý vydrží i týden,“ vyjmenovala některé další výhody telefonu náměstkyně. Nákup mobilních telefonů
uhradilo město ze svého rozpočtu. Celkové náklady se vyšplhaly přes sto třicet tisíc korun.
(sol)

Knihovna mění poplatky
MOST – Městská knihovna Most upozorňuje čtenáře, že od 1. října
došlo ke změně placení registračního poplatku.
Senioři nad 70 let mají roční registrační poplatek zdarma, držitelé Senior pasů nad 55 let mají padesátiprocentní slevu na roční registrační poplatek, 40 minut internet zdarma a deset procent slevu
na kurzovné. Pedagogičtí pracovníci mají padesát procent slevu na
roční registrační poplatek.
(sol)

POCTIVÁ PRÁCE
ROZUMNÁ ŘEŠENÍ

Strážníci v modrém
MOST – Objekt Městské policie v Mostě v ulici Majakovského oblékl
nový kabát.
Budova je nově zateplena, má novou modrou fasádu a je nově označena nápisem „městská policie“. „Rekonstrukce zahrnovala i zateplení stropní konstrukce nad posledním podlažím pod střechou a úpravu
topného systému. Stavební práce provedla firma Bilfinger Euromont za
bezmála čtyři a půl milionu korun,“ informovala mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
(sol)

Mgr. Libuše Hrdinová
ředitelka základní školy

Petr Fiala
předseda ODS

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

zpravodajství
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Cestující se můžou připojit
na wi-fi i v dalších tramvajích
MOST – Město Most připravilo pro cestující v městské hromadné
dopravě příjemné překvapení. „Zajistili jsme pro cestující ve dvou
tramvajích v naší městské hromadné dopravě připojení k internetu bez jakýchkoliv datových omezení a s plnou rychlostí,“ řekl primátor města Mostu Jan Paparega.
Město společně s Dopravním
podnikem měst Mostu a Litvínova zajistilo připojení k internetu v bezplatném pilotním
projektu. „Připojení bude na
dvou vybraných tramvajích T3,
konkrétně ev. č. 307 a na tramvajové soupravě ev. č. 222-246.
Vozidla budou označena symboly wi-fi free,“ řekl ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský. Tramvajová souprava i solo tramvaj s wi-fi jsou již na linkách.
„Jedná se o tramvaje, které
jsou nasazovány do běžného provozu a byly vytipované naším dopravním úsekem. Samozřejmě je
možnost systém implementovat
i na další tramvaje, a pokud by
byly další volné prostředky, bylo by možné takto vybavit všechny naše tramvaje,“ informoval

dále Daniel Dunovský, a dodal:
„Dnes je to trend. Lidé bez telefonu dnes neudělají ani krok, a pokud budou mít nabídku wi-fi připojení v našich hromadných prostředcích, mělo by to být pro cestující zajímavé a o to nám jde.“
Celý pilotní projekt se bude vyhodnocovat a podle vedení města Mostu a dopravního podniku se poté bude zvažovat jeho případné rozšíření. Instalace wi-fi do dvou tramvají
stojí 60 tis. Kč a provoz potom
400 Kč měsíčně. „Chceme se ubírat tímto trendem a wi-fi připojení rozšiřovat. Již dnes se lidé mohou zdarma k wi-fi připojit na
magistrátu, na 1. náměstí a nově tedy prozatím ve dvou tramvajích,“ doplnil primátor Jan Paparega. Náklady na data budou
hrazeny také z úvodní reklamy

- po připojení k wi-fi se žádná
reklama zobrazovat již nebude.
Vysokou kvalitu docílí dodavatel T-mobile ČR tak, že
je tramvaj připojena do všech
mobilních sítí současně a data proudí přes více modemů
a SIM karet. „Tím je dosaženo
vysoké rychlostí i při plně obsazené tramvaji. Kromě přenosu
internetu je technologie připravena také na přenos služebních
dat a obrazu pro potřeby dispečinku,“ vysvětlil dále ředitel Dunovský.
V současné době má dopravní podnik v provozu 47 tram-

vají. Dvě nedávno pořízené již
wi-fi také mají. A nyní se zprovozňuje další. „V současné době náš dopravní podnik předělává starší typ tramvaje typu T3
na zcela novou. Přestavba se tak
uskutečňuje už u druhé tramvaje. I tato ‚staronová‘ tramvaj
by měla mít wi-fi připojení. Zatím se ještě pracuje na jejím dokončení. Tramvaj jsme mimo jiné už představili na Dnu otevřených dveří. Byli bychom rádi,
kdyby se podařilo ji uvést do provozu ještě v letošním roce,“ doplnil ještě šéf dopravního podniku.
(sol)

Hudební pondělek zahájí houslista Milan Al-Ashhab
MOST - V pondělí 8. října zahájí vynikající mladý houslista Milan Al-Ashhab Mostecké hudební pondělky v ZUŠ F. L. Gassmanna. Mostečané se mohou za pár dní tak těšit na bývalého absolventa zdejší
ZUŠ, který patří jednoznačně k největším českým hudebním talentům a velmi úspěšně vystupuje v zahraničí.
Milan Al-Ashhab má za sebou velmi úspěšný srpnový koncert v USA (v New Yorku), kam byl pozván po březnovém vítězství v mezinárodní
světové soutěži New York Concert Artists and Associatess. Brzy jej čeká dokonce i recitál v sále slavné berlínské filharmonie.
Milan se narodil v roce 1992,
hře na housle se začal věnovat
od pěti let. Následně se jej v ZUŠ
v Mostě a Konzervatoři v Teplicích věnovala zdejší vynikající
pedagožka Květoslava Hasilová.
Od roku 2012 je posluchačem
HAMU v Praze ve třídě prof.
Ivana Štrause. Na svém kontě
má také např. 1. cenu a titul absolutního vítěze na Mezinárodní

houslové soutěži Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí v roce 2006
a 1. cenu v soutěži Georga Philippa Telemanna v polské Poznani v roce 2007. V roce 2010 získal 2. cenu na soutěži Luise Spohra ve Weimaru. V roce 2014 se
stal i absolutním vítězem soutěžní přehlídky konzervatoří České
republiky.
Mostecké hudební pondělky
v ZUŠ F. L. Gassmanna by měly
široké mostecké veřejnosti pravidelně nabízet kvalitní hudbu zejména v podání mladých talentovaných umělců z našeho regionu. Vstupenky zakoupíte v ZUŠ
F. L. Gassmanna a v městském
divadle. Dospělí 100 Kč, děti do
15 let a senioři 50 Kč.
(nov)

Historie Mosteckých hudebních pondělků je velmi bohatá, vznikly na podzim roku 1946. Poslední koncert Mosteckých hudebních pondělků se konal 14. června 1993. Celkem
se za 46 sezón uskutečnilo na 570 koncertů, recitálů a představení.

Na kostelním hřbitově budou nová kolumbária
MOST – Technické služby města Mostu dokončují výstavbu kolumbárních zdí na hřbitově za děkanským kostelem. Kromě toho
by se měl již brzy na hřbitově vyřešit dlouhodobý problém s odvodněním.
V roce 2017 zde byly vybudovány dvě zdi z již třetí etapy kolumbární výstavby, která se v současné době dokončuje. „V rámci této etapy vznikne 7 zdí s tři sta
třemi okénky. Po dokončení budou všichni zájemci o kolumbární okénka správou hřbitova vyzváni. V pořadníku je zhruba 80 zájemců,“ uvedla vedoucí provozu
pohřebnictví Technických služeb města Mostu Helena Kočová.
Zájem o okénka je v Mostě podle předchozích ročních průměrů stejný, tedy zhruba 80 zájemců
ročně. „Dokončením této třetí eta-

py bude poptávka uspokojena na
období zhruba dvou až tří let,“ dodává Helena Kočová.
V roce 2008 byl zpracován
projekt na třetí etapu výstavby nových kolumbárií na kostelním hřbitově. V rámci ní by mělo vzniknout 45 zdí a 2 085 míst.
„Tato etapa je rozdělena na 6 stavebních částí. V letošním roce bude dokončena teprve druhá část.
S pokračováním výstavby dalších
částí etapy se počítá v následujících letech v návaznosti na počtu
zájemců. Předpoklad zahájení další části etapy je v roce 2020,“ řekla

Na kostelním hřbitově je nyní 57 kolumbárních zdí s počtem 1802
okének.
vedoucí provozu. S výstavbou třetí etapy se začalo již v roce 2010
a zatím bylo dokončeno 11 zdí
s počtem 480 míst.
Kromě rozšiřování kolumbárií
se momentálně na hřbitově řeší i jiný, letitý problém, a to s odvodněním části hřbitova. „Pozemky na hřbitově budou odvodněny

Pod Koňským vrchem je míst pro nebožtíky zatím dost
„Na městském hřbitově v ulici Pod Koňským vrchem je nyní dostatek volných míst jak pro
stavbu urnových pomníků, tak i pro pohřbívání do hrobu. Z celkového počtu zhruba 7 200 urnových míst je neobsazených kolem jednoho tisíce. Z celkového počtu 3 500 hřbitovních míst
je jich volných asi 800,“ informovala dále Helena Kočová.
Ceny za pronájmy hrobových míst se liší podle typu hrobu. Za urnová místa zaplatí Mostečané 660 korun na období 10 let, za hrobová místa podle velikosti v rozmezí od 1 320 Kč až 3 960
Kč na 10 let. Cenu za pronájem kolumbárního okénka si technické služby účtují ve výši 1 570
korun na 10 let.

formou drenážního potrubí zavedeného do vsakovací jímky. Radní již před několika týdny schválili vyhlášení veřejné zakázky na tyto práce. Předpokládaná hodnota činí zhruba 4,7 milionu Kč bez
DPH,“ uvedla k plánovaným pracím tisková mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
Odvodňovací práce by měly skončit zhruba v polovině
října. „Odvodněna bude problémová část území kostelního
hřbitova, kde se nachází hrobová místa a počítá se zde do budoucna s další výstavbou urnových pomníků,“ doplnila ještě
Helena Kočová z technických
služeb.
(sol)
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 Ptejte se politiků
Domnívám se, že nebudu jediný, kdo si toho všiml, ale přibývají nebezpečná místa v dopravě!
K věci: v ulici Topolová se
nachází zastávka MHD
Aquadrom. Při výjezdu
autobusu ve směru ke Kahanu musí autobus najíždět do protisměru, aby
mohl vyjet ze zastávky,
ohrožuje tedy protijedoucí vozy. Měla by se do protisměru umístit značka,
něco ve smyslu „Pozor na
vyjíždějící autobus ze zastávky v protisměru“ . Kdo
projektoval a schválil rekonstrukci tohoto místa?
V ulici Pod Lajsníkem na
rohu s ulicí K. H. Bororovského se nachází zastávka Jan Paparega
MHD Pod Lajsníkem, u níž
je přechod pro chodce, na tom- ní komunikace v lesoparku Hrato přechodu byl vybudován os- bák a možné příjezdy do uvedetrůvek, jenže jak? Tak, že jízd- né lokality. Všechny komunikace
ní pruh zasahuje do zastáv- uvnitř parku jsou komunikacemi
ky MHD a hrozí tak kolize auta pro pěší, které jsou samozřejmě
s autobusem.
nepřístupné jiným účastníkům
Posledním místem je pře- silničního provozu než chodchod v ulici Rudolická u zastáv- cům. Bohužel tyto komunikaky Rudolická MUS, kde přibyl, ce nejsou nijak fyzicky či opticpo rekonstrukci Rudolické, dal- ky odděleny od příjezdových koší pruh, ale jen pro autobusy vy- munikací pro motorová vozidla.
jíždějící ze zastávky Rudolická Možným řešením uvedené situjedoucí k nádraží. Pokud mě na ace je osazení svislého dopravtomto přechodu pouští auto- ního značení B1 „zákaz vjezdu
bus, logicky vzato za něj nevi- všech vozidel v obou směrech“
dím a hrozí, že auta jedoucí ve- případně B11 „zákaz vjezdu
dlejším jízdním pruhem mohou všech motorových vozidel“ s dosrazit nejen mě, ale i nepozor- datkovou tabulkou umožňujíné dítě, které opravdu nebude cí vjezd IZS a vozidlům údržtušit, že vedle něj je další jízdní by. Uvedené dopravní značení
pruh, ale už bude pozdě a pak by muselo být osazeno na všech
se tu můžeme rozčilovat a bre- šesti vstupech do lesoparku. Dačet! Opravdu, který inteligent- ná záležitost bude projednání projektant tato místa vybu- na na jednání pracovní skupiny
doval, snad není projektant Komise dopravní, která prověří
dopravních staveb, ale hlupák případně i jiné možnosti řešení.
a větší hlupák je ještě ten, kdo
tato nebezpečná místa schválil.
Lidé, kteří bydlí v ul. V. TaPřičemž všechna výše uvedená licha nemají kde zaparkovat,
místa prošla poměrně nedáv- především v době konání třídno rekonstrukcemi. A kdo ma- ních schůzek na škole.
luje pruhy na nově zrenovovaProblematiku parkování již
né silnice, má také dost upito. řešíme. V současné době je zpraTakové nesmysly a chyby se vi- covaná dopravní studie na redí snad jen na Ukrajině.
konstrukci a zkapacitnění parVšechny provedené doprav- kovacích ploch nejen v okolí 4.
ní úpravy v ulicích Topolová, ZŠ, ale v celé této lokalitě. NicRudolická a Pod Lajsníkem by- méně je nutné upozornit, že sily projektově zpracovány autori- tuace, která nastane v době např.
zovanými inženýry pro doprav- třídních schůzek, je výjimeční stavby, schváleny dopravním ná a nelze z ní vyvozovat jakéinspektorátem Policie ČR a jsou koli závěry. K problematice celv souladu s platnou legislativou, kové dopravní situace v této lovčetně doporučených norem kalitě je nutné připomenout, že
a technických podmínek pro do- v minulém roce byla zpracovapravní stavby. Pokud jsou splně- ná dopravní studie, která počítá
ny všechny tyto náležitosti, je po- s výstavbou více než 400 parkovinností odboru správních čin- vacích míst, která by měla být víností magistrátu vydat příslušné ce než dostačující. Dále tato stustanovení místní úpravy provo- die řeší například dopravní situzu, tedy schválit předložené ře- aci v ulici J. Ježka, která je z pošení. Nicméně vaše podněty bu- hledu bezpečnosti a plynulosti
dou projednány s kompetentní- silničního provozu více než neuspokojivá. V současné době
mi osobami.
město zpracovává podklady pro
V lesoparku směr Čepiro- projektovou dokumentaci. Jakhy mohou auta normálně pro- mile budou zpracována potřebjíždět, nebo je zde zákaz a jsou ná povolení, nebude nic bránit
udělené nějaké výjimky? V té- plánovaným investicím do této
to klidné lokalitě čím dál častě- lokality.
ji auta projíždějí.
Odpovídá primátor města
Odbor správních činností maMostu Jan Paparega
gistrátu prověřil všechny pozem-
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Chyba v odbavování odhalena!
MOST – Cestující si nemusejí už kupovat papírové jízdenky u řidiče.
Dopravní podnik už nechal odstranit softwarovou chybu v systému,
která komplikovala odbavení ve vozidlech MHD.
vacího systému,“ dodal ředitel.
„Pokud se některý z cestujících
domnívá, že ho odbavovací systém špatně odbavil, stále platí, že
se může dostavit na náš předprodej, kde mu čipovou kartu zkontrolujeme a také mu samozřejmě případně chybně stržené peníze vrátíme,“ ujišťuje Daniel
Dunovský. Kontrola se provádí
podle transakcí zaznamenaných
v odbavovacím systému a není možné ji udělat na počkání.
Chybně stržené peníze jsou na
čipovou kartu vráceny při dalším dobití. „Chtěl bych se všem
cestujícím omluvit za způsobené
komplikace,“ uvedl ředitel dopravního podniku.
(sol)

Odbavování v MHD na Mostecku bylo po zavedení částečné integrace v dopravě pro cestující zkomplikované náhlou
chybou v systému. Ta způsobovala při přestupu stržení dalšího jízdného. „Chyba byla odstraněna v těchto dnech. K jejímu odstranění byl nutný zásah
programátora našeho dodavatele odbavovacího systému,“ uvedl
šéf dopravního podniku Daniel
Dunovský. Jako náhradní řešení
po dobu trvání tohoto problému doporučil dopravní podnik
nákup papírové přestupní jízdenky. „To už není nutné. Systém
by měl fungovat. Do všech vozidel byl nahraný opravený software dodaný výrobcem odbavo-

POLEDNÍ MENU
8. 10. – 12. 10. 2018

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU BUDOU
OCHRANNÝM VALEM PŘED NEPŘIZPŮSOBIVÝMI!
Princip je jednoduchý:
Technické služby nabídnou práci – odmítne-li nezaměstnaný - přijde o dávky - nezbývá mu než odejít za dávkami do jiného
města.
Pokud Sdružení Mostečané Mostu zvítězí ve volbách, zřídí v technických službách nové oddělení pro čištění města (zcela
bude placeno městem, odhadované roční náklady jsou 50 mil. Kč – ano je to hodně peněz, ale zase málo za záchranu Mostu).
Technické služby jako zaměstnavatel nabídnou úřadu práce 841 volných pracovních míst (Tolik je v Mostě nezaměstnaných déle
než dva roky, se základním vzděláním nebo bez maturity - vidíte zde velký průsečík s nepřizpůsobivými? Ano, správně).
Dále jsou jen dvě možnosti:
A. Pokud tento dlouhodobě nezaměstnaný se základním vzděláním nebo bez maturity prostě měl jen „smůlu“ že dosud
neměl práci, tak prima. Právě ji našel. A město bude jako ze škatulky. Pokud tento nezaměstnaný dosud obtěžoval své okolí
a také přijme práci, bude mít k obtěžování alespoň méně sil (kdo chodí do práce tak to zná).
B.

Pokud se jedná o nezaměstnaného – „profesionálního vyhýbače se práci“ – a právě sem cílíme, který práci nepřijme, je
to zákonný důvod pro zahájení správního řízení a odejmutí sociálních dávek. Tomuto jedinci (pravděpodobně i s početnou rodinou) nezbývá než odejít do jiného města, kde bude moci pobírat dávky dále i bez práce.

Víme, je to nefér pro jiná města. Jenomže ta jiná města dostala náš region to tohoto marasmu. Už roky upozorňujeme na to, že
jsou k nám stěhováni nepřizpůsobiví lidé z celé republiky a nikoho to nezajímá. V jaké situaci se Most nachází, to všichni
víme. Pražští politici a média nám zjevně nepomohou. Musíme si tedy pomoci sami!

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu.
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.

Pondělí
Kachní vývar s masem a nudlemi

25 Kč

150 g

Vepřová krkovice na restované zelenině, šťouchaný brambor

95 Kč

150 g

Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže

98 Kč

350 g

Lasagne s kuřecím masem, baby špenátem a parmazánem

90 Kč

ÚTERÝ
Bramborová s houbami

30 Kč

220 g

Pečené kuře na paprice, dušená rýže

95 Kč

150 g

Vepřový kotlet s cibulovou omáčkou, smažené brambory,

350 g

křenový dip

98 Kč

Vepřové rizoto po srbsku, sýr, kyselá okurka

90 Kč

Hana Aulická Jírovcová: „Některé výroky mě dostaly...“

STŘEDA
Boršč

30 Kč

150 g

Vepřová krkovice plněná klobásou, dušené zelí,
bramborové placky

95 Kč

150 g

Pečený roastbeef, vařený brambor, tatarská omáčka

98 Kč

350 g

Plněné bramborové knedlíky uzeným masem,
červené zelí, cibulka

90 Kč

ČTVRTEK
Tomatová s mozzarellou
150g

30 Kč

Vepřová roláda s nádivkou, opečený brambor s cibulí a slaninou 98 Kč

150g	Smažené skotské vejce, bramborová kaše, okurkový salát

95 Kč

350g

90 Kč

Zeleninový salát s olivami a balkánským sýrem, pečivo

PÁTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi

25 Kč

150 g	Smažené kuřecí medailonky v bylinkové krustě,
vařený brambor, pikantní dip

98 Kč

350 g

Zapečené brambory s kuřecím masem, zeleninou a sýrem

95 Kč

350 g

Fusilli Bolognese

90 Kč

SPECIÁL

340 g – PEČENÁ KACHNÍ STEHÝNKA S DUŠENÝM

ČERVENÝM ZELÍM A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI	

120 Kč

Doba přípravy speciálu 20 min.

SPECIÁLNÍ PODZIMNÍ NABÍDKA
PLATNÁ DO 30.11.2018

SAUNA

FINSKÁ, AROMA, PARNÍ, KNEIPPOVA LÁZEŇ, LEDOVÁ FONTÁNA
Společná sauna
90 min.
225 CZK / 9 €
Privat sauna
60 min.
590 CZK / 24 €

MASÁŽE

Klasická celková masáž
Klasická masáž (záda, krk, šíje)
Klasická masáž nohou včetně plosek
Sportovní celková masáž
Sportovní masáž (záda, krk,šíje)
Rekondiční masáž

75 min.
30 min.
45 min.
75 min.
40 min.
40 min.

Full Package

1x Masáž dle vlastního výběru, sauna, fitness

5. a 6. října 2018 | Volby do zastupitelstva

Co říkáte jako poslankyně
parlamentu za náš kraj a především region na předvolební situaci v Mostě?
Některé výroky kandidujících
stran dostaly i mne a jen velice obtížně se držím, abych na ně
„od plic“ nereagovala. Most, ale
i celý kraj mi není lhostejný, jsem
velký patriot, ale pokud se dočítáte v novinách nebo na sociálních sítích návrhy, které nelze realizovat, nebo se slibují věci, které samospráva nemůže prosadit,
protože tu existují platné zákony,
nebo naopak nemáme potřebné
zákony, pak je to jen čistý populismus a jednoznačný cíl dostat se
na radnici a vládnout.
Od svého působení v poslanecké sněmovně se snažím najít
a prosadit legislativní řešení, protože bez toho nám veškerá opatření přijatá na půdě zastupitelstva
města nepomohou. Přeci víme,
jak na různé nepopulární vyhlášky reagují různé nevládní organizace i skupiny senátorů a podávají
ústavní stížnosti. Výsledek je pak
vždy negativní jen pro samosprávy a především pro slušné občany.

590 CZK / 24 €
290 CZK / 12 €
365 CZK / 15 €
666 CZK / 27 €
440 CZK / 18 €
440 CZK / 18 €

Podobné řešení se očekává
i u tak diskutovaného tématu jako opatření obecné povahy, které postižená města přílivem obyvatelstva závislých na sociálních
dávkách zavádějí v naději, že nepřiznání doplatku na bydlení
z hmotné nouze donutí tyto občany, aby se těmto místům vyhnuli. Když bylo toto opatření
v PS přijato, nikdo nedokázal odhadnout, včetně dotčených ministerstev, co přijde v praxi. Výsledek je takřka nulový. Především
jde o malou částku z celkové dávky na bydlení, kde zhruba 80 %
dělá příspěvek na bydlení, který
je však vyplácen ze státní sociální podpory, na něj se ale omezení nevztahuje. Také musí samospráva doložit potřebné skutečnosti, že jsou oprávněné důvody
k opatření v konkrétním místě přijmout, což se i přes snahu
všech dotčených institucí, jako je
Policie ČR, Úřad práce ČR, městská policie, vždy nepodaří. Pak je
to buď krajem jako vyšším stupněm nebo samotným ministerstvem práce shozeno pro neopodstatněné důvody.

Proto musí přijít jiná zásadní
legislativní opatření. Ve spolupráci s naším krajem se již téměř dva
roky snažíme o sjednocení dávky
na bydlení a jeho výši stanovit podle obecního nájemného v místě
bydlení, také vrátit do hry hygienické normy na počet bydlících
občanů v bytě a celkovou revizi
nepojistného dávkového systému.
Je však také nutnost konečně docílit razantních dopadů na prona-

jímatele bytů ať již v podobě fyzických nebo právnických osob, které díky státu vydělávají měsíčně
statisíce a nemají téměř žádné povinnosti, pokud tzv. byznys s chudobou provozují.
Dlouhodobě spolupracuji se
všemi subjekty, které spadají do
mé sociální gesce. Při projednávání dotčené legislativy spolupracuji s městem nebo příslušnými orgány, je to především o denní komunikaci s úřady v okrese a i na
kraji, ÚP, Hospodářskou komorou nebo Hospodářskou sociální radou.
Ano jsme kraj specifický svými problémy, ale zatím se nenašla
většinová politická síla, která by
dokázala opravdu pomoci. Proto
by i v předvolební kampani měly kandidující strany používat rozum a nekrmit občany nesmysly
a svými vzájemnými ataky. Navíc
pokud není řešení v možnostech
samosprávy, je to o společném
tlaku a především komunikaci. Ta
se ale po volbách při vyjednávání
o možné vládnoucí koalici oproti
předvolební rétorice určitě změní,
ostatně jako vždy.

POCTIVÁ PRÁCE
ROZUMNÁ ŘEŠENÍ

810 CZK / 33€

Bc. Jakub Ozaňák
statutární zástupce, učitel

předseda ODS

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
www.hotel-cascade.cz

hotel@hotel-cascade.cz

+420 476 703 250

Petr Fiala

zpravodajství

5. října 2018

Miminka v mostecké nemocnici dostala
od Vršanské uhelné hlídače dechu
MOST – Patnáct nových monitorů dechu v hodnotě 30 tisíc korun
od Nadace Křižovatka získalo dětské oddělení mostecké nemocnice
díky finančnímu daru od těžařské společnosti Pavla Tykače.
minka. Monitory využívají nejen zdravotníci, ale stále častěji i maminky. „Doporučujeme
je také maminkám domů. Mají možnost se s nimi tady seznámit u nás na oddělení a my jim
následnou zápůjčku můžeme pomoci zprostředkovat,“ uvedla dále lékařka.
Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o syndromu náhlého úmrtí kojenců
a o možnostech ochrany ohrožených dětí do jednoho roku věku. „Hlavní činností naší nadace
je zprostředkování monitorů dechu pro miminka mezi dárcem
a nemocnicí. Oslovujeme firmy,
instituce či společnosti a díky jejich finanční podpoře zajišťujeme postupné obnovování těchto
citlivých přístrojů v nemocnicích
v téměř celé České republice,“
řekla Štěpánka Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka.
„V tomto kraji je problém
s
financováním tohoto zařízení, a proto
jsme velmi rádi a vděčni Vršanské uhelné,
že toto zařízení zafinacovala,“ poděkovala ředitelka
Nadace. V leGabriela Sáričková Benešová (vlevo) s obdarovanými.
tošním roce

Monitory dechu se staly nezbytným vybavením dětských
lůžkových stanic v nemocnicích
po celé republice. „Využíváme je
k monitorování dechu zejména
u novorozenců. Monitorujeme
miminka, která jsou v určitém
riziku a jsou ohrožena syndromem náhlého úmrtí. Jsou to většinou nedonošené děti, nebo děti
narozené po traumatickém porodu, ohrožena infekcí od matky či
s abstinenčními příznaky, protože tu jsou i maminky toximanky
apod. Využíváme je nejen u novorozenců, ale i u malých kojenců. Syndrom náhlého úmrtí
se nevztahuje totiž jen na novorozence, ale může se vyskytnout
i u starších dětí a monitory jsou
výborným pomocníkem,“ vysvětlila Marie Váchová, pověřená vedením dětského oddělení.
Podložky se vkládají pod matraci v lůžku dítěte a čidla reagují na pohyb hrudního koše mi-

Výbava novorozence – monitor dechu
nadace předala na osm set těch- mocnice bude stále v našem hleto zařízení do desítek nemoc- dáčku a budeme ji podporovat.
nic po celé republice. „Jsme rádi, Jsme rádi, že porodnice tu funže i letos se našel projekt v mos- guje a má stále dobrý zvuk. Odtecké nemocnici, který může- vádíte dobrou práci a přeji vám,
me podpořit. Majitel naší spo- abyste vydrželi co nejdéle,“ dolečnosti, Pavel Tykač, se rozhodl dala ještě mluvčí Sáričková.
(sol)
podporovat právě mosteckou nemocnici. Je to taková naše stálice a jsme rádi, že
se našlo něco, co bude pomáhat a sloužit,“ předeslala mluvčí společnosti
Vršanská uhelná Gabriela Sáričková Benešová.
Těžaři v minulých letech
podpořili již několik zásadních projektů v mostecké nemocnici, a to
za zhruba deset milionů korun, ať se jednalo
o nejrůznější přístrojové
vybavení, rekonstrukci
dětského novorozeneckého oddělení či oddělení šestinedělí. V podpoře nemocnice hodlají těžaři pokračovat
Monitor v rukou nejpovolanějších
i nadále. „Mostecká ne-

Divadlo uvede premiéru Ostře sledované vlaky
MOST – Městské divadlo v Mostě uvádí první říjnovou premiéru,
slavné Ostře sledované vlaky. Diváci ji mohou zhlédnout již tento
pátek 5. října od 19.30 hodin. V divadelních rolích se navíc představí
i nováčci mostecké scény.
Hrabalovy Ostře sledované vlaky patří mezi stěžejní díla české prózy a již při svém vydání v polovině 60. let minulého
století způsobily literární senzaci. Mimořádně úspěšné bylo také
filmové zpracování (1966) Jiřího Menzela, které dokonce, jako
jeden z nemnoha československých či českých filmů, získalo
amerického Oscara.
Příběh Ostře sledovaných vlaků tvoří dvě základní dějové linie: existenciální, která popisuje citové i duševní strádání a hledání mladého výpravčího Miloše
Hrmy, a linie dějinná, jež zahrnuje protektorát, gestapo, odboj

P

i blížící se konec druhé světové
války. Obě se spojují a proplétají právě v postavě a osudu Miloše Hrmy, který v neradostné době hledá smysl života a dospívá
v muže.
V režii Zbyňka Srby hrají Ondřej Dvořák, Jiří Rumpík, Jiří
Kraus, Michaela Krausová, Marcel Rošetzký, Tomáš Vacek, Markéta Hausnerová, Lilian Fischerová, Petra Kasalová, Alexandra
Bauerová, Ivana Zajáčková, Matyáš Procházka, Lukáš Kofroň,
Jana Pin, Michal Pešek, Josef Ráček a Eduard Endt. Právě Lukáš Kofroň, který si střihne jednu z divadelních rolí, patří mezi

Ondřej Dvořák alias Miloš Hrma a Jiří Rumpík alias Hubička.
nováčky na prknech mosteckého divadla. „Dvaadvacetiletý čerstvý absolvent Pražské konzervatoře již během 4. – 6. ročníku hrál
v Divadle Na Rejdišti, kde měl řadu různorodých hereckých příležitostí. Jeho první rolí v Městském
divadle v Mostě byl Henry v inscenaci Homevideo, dále se jako host
na prknech mosteckého divadla

představil v inscenacích Dáma od
Maxima, či Talentovaný pan Ripley. Nyní ho mohou diváci sledovat v Ostře sledovaných vlacích,“
uvedla Lenka Krestová z Městského divadla v Mostě. Reprízy
Ostře sledovaných vlaků mohou
diváci sledovat v říjnu též 9. října
od 17 hodin a 24. října od 19 hodin.
(sol)

du na kole, u nákladové rampy
ho přepadli dva chlapci. Sebrali mu peníze a utekli. Strážníci
v Tescu zjistili, že chlapci stejného popisu den před tím v obchodě kradli. Případ šetřila Policie ČR. Strážníci dvojici našli
nad restaurací Bukový háj. Pokusili se strážníkům utéct, ti je
ale dohnali a zadrželi. Kluci se
přiznali ke krádeži a přepadení.
Strážníci je předali Policii ČR.

přepravy. Hlídky kontrolovaly mimo jiné technický stav vozidel i stanovenou hmotnost.
Během dvoudenní akce policisté na silnicích I. třídy zastavili a zkontrolovali celkem 37
motorových vozidel a odhalili 23 přestupků. Celkem 14 řešili blokově a devět bude postoupeno do správního řízení.
Jedna osoba nebyla připoutaná, u osmi aut byl nevyhovující technický stav, dvě vozidla
překročila povolenou hmotnost, v jednom případě byla řidiči uložena kauce ve výši
15 000 korun a jeden motorista nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti.
(pur)

orušené paragrafy

Onanoval na náměstí
Litvínovské strážníky po
poledni zavolali lidé, kteří si
všimli staršího muže na náměstí Míru. Muž seděl obnažený na schodech jedné prodejny
a onanoval. Strážníci na místě
muže zadrželi, přiměli obléknout a převezli na služebnu Policie ČR.

Co se v mládí naučíš
Nezletilého syna zaučovala do umění zlodějiny žena
z Mostu. Při nakupování v supermarketu si vybrala kabát
a boty. Zboží ukryla pod bundu
svého nezletilého dítěte a chtě-

la bez placení odejít. „Při odchodu z prodejny ženu zadrželi
pracovníci ostrahy. Žena skončila na policii. V minulosti byla za
majetkový delikt už odsouzena.
Vyšetřovatel ženu obvinil z krádeže a stíhá ji na svobodě. Soud
za takové jednání může uložit
až tříletý trest odnětí svobody,“
uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Mladé zloděje dopadli
Třináctiletý chlapec z Litvínova zavolal na městskou policii, že byl u Tesca okraden dvěma mladými Romy. Strážníci
zjistili, že napadený jel z obcho-

Ostře sledované
náklaďáky
Uplynulý týden proběhla krajská dopravní akce zaměřená na kontrolu nákladní

Rodinná pouta
Vilma žila sama v malém domku
po rodičích. Toužila po velké rodině, dětech a chlapovi, který by ji miloval. Děti ale mít nemohla a ve výběru mužů nikdy nebyla moc dobrá.
Otec s mámou nežil, ani ho neznala. Část jejího dětství s nimi bydlel
děda. Byl to tyran, který mlátil svou
ženu, dokud raději neumřela, mlátil
i svou dceru a později i vnučku. Když bylo Vilmě osm let, tak
ji dědek zneužil, poranil a navždy zmrzačil.
Máma se tenkrát bála
dědy tak, že raději nechtěla nikomu nic říct.
S Vilmou šla k doktorovi, až když bylo pozdě. To kvůli němu přišla o možnost být jednou matkou. Policie
sice začala celý případ
vyšetřovat, ale dědka
tenkrát někdo dřív, než mohla zasáhnout ruka zákona, podřízl, když
se vracel z hospody. S mámou zůstaly samy. Vilmu pokřivenou roky života vedle něj přitahovaly jen násilnické typy. A tak se v její posteli střídal jeden grázl za druhým. Většinou
se od ní nechali živit, a když si našli
lepší partii, tak ji odkopli. Máma jí
umřela, když jí ještě nebylo ani dvacet let. A tak zůstala Vilma na světe sama. Po nočních barech hledala
muže svých snů. U kterého by byla
v bezpečí, který by ji ochránil. Život
se s ní nijak nemazlil ani po matčině
smrti. Pracovala v obchodě, výplatu sice měla malou, ale byla skromná, a tak s penězi vyšla. Pokud u ní
zrovna nebydlel muž, který si diktoval dobré jídlo, dobré pití, peníze na
cigarety. To pak Vilma musela přibírat další směny, aby vydělala víc peněz. Kdyby na ni byl alespoň jeden
z těch chlapů hodný, tak by se pro
něj přetrhla. Měla ale smůlu. Jednou
se do domku vedle jejího nastěhoval
zvláštní starší muž. S nikým se nebavil. Nikdo o něm nic nevěděl. Na krku, rukou i obličeji měl tetování, které si určitě nepořídil v žádném lepším salonu. Jezdil na starší motorce.
K domku si pořídil ostrého psa. Lidé
z ulice měli z obou strach. Ten chlap
koukal, jako by byl schopný zabít. Jeho pes cenil zuby na každého a běda,
když se k němu přiblížilo jiné zvíře.
Svého pána ale poslechl. Vilma měla z nového souseda nepříjemný pocit. Zdálo se jí, že ji stále sleduje. Několikrát ho přistihla, jak stojí u plotu a dívá se jí do rozsvícených oken.
Rozhodla se, že si musí pořídit závěsy. Ten chlap ji děsil. Ráno, když
šla do práce, soused stával na dvoře a díval se za ní. Když odcházela
z obchodu, párkrát si ho všimla, jak
se svou motorkou stojí na parkovišti a dívá se směrem ke krámku. Byla
si jistá, že ji sleduje. V té době začala
chodit s Fandou. Nebyl moc hezký,
ale jí imponoval. Ženské v obchodě
o něm říkaly, že je to zmetek a grázl. Ona v něm ale cítila skrytou něhu. Vedle tohoto muže by se mohla cítit bezpečně. Fanda se k ní nastěhoval hned první týden. Přinesl si tašku věcí, rozvalil se na gauči
a poručil si sklenici piva. Byla šťastná. Fanda byl kus chlapa. Přesně takový, jaký měl být. Trochu jí vadilo,
že se ani nezeptal, jestli jí má přispívat na domácnost. Sama si netroufla. Věřila ale, že až Fanda vydělá nějaké peníze, tak jí je dá. Rozhodla se,
že bude trpělivá. Dělala všechno, co
Fandovi na očích viděla. Vařila, kupovala tašky piv. S Fandou se milovala vždy, když na to měl chuť. Neviděla, jak je její nový chlap podobný
všem, kteří se u ní v domě vystřídali
před ním. Neviděla, jak se k ní chová. Jako by byla kus hadru. Přezíravě, s pohrdáním. Čím méně byl Fanda spokojený, tím víc se ona snažila. Nevšímala si svého okolí, neměla
na nic čas. Musela pracovat, aby měla peníze pro Fandu, musela uklízet
a vařit, aby se u ní Fanda cítil dobře.

5
soudnička
Zapomněla na svého souseda, který
ji dál sledoval. Už se ho nebála. Měla
přeci Fandu. Tomu přestala stačit její domácí péče a začal chodit do hospody. Domů se vracel opilý. Byl na
ni hrubý, nadával jí, urážel ji. Jednou
si přivedl s sebou z hospody nějakou
ženskou. Vilma nechápala, co se děje. Prosila
ho, aby se tak nechoval. Aby tu ženu poslal
pryč. Fanda se jí ale
jen vysmíval. Vzal si tu
ženskou do jejich ložnice. Vilma noc proseděla v pokoji u okna a brečela. Neviděla souseda, jak ji pozoruje. I kdyby ho viděla,
na tu dálku si nemohla
všimnout vražedných
jiskřiček, které se mu
blýskaly v očích. Druhý den musela
Vilma do práce. Fanda s tou ženskou
vyspávali. V obchodě nestála Vilma
za nic. Rozhodla se, že se s Fandou
rozejde. Pokud se jí neomluví a neslíbí jí, že už nikdy nic podobného
neudělá. Domů šla pomaleji a oklikou. Měla strach, aby tam ta ženská ještě nebyla. Byla sice rozhodnutá, ale nebyla si vůbec jistá, jestli
to dokáže Fandovi říct. Nevšimla si
souseda, který ji zpovzdálí sledoval.
Když přišla domů, Fanda vysedával
v pokoji s lahví piva a koukal na televizi. Ulevilo se jí, že už tam alespoň není ta ženská. Sedla si k Fandovi a začala mluvit. Nemůže se
k ní takhle chovat. Ona pro něj dělá všechno a on pro ni nic. Nemůže
ji urážet a ponižovat a do jejího domu si vodit ženské. Musí se rozmyslet. Buďto se změní, nebo se rozejdou. Fanda třísknul lahví piva o stůl
a vyskočil. Vilma se trochu přikrčila.
Teprve teď si uvědomila, co za chlapa si nastěhovala domů. Vzpomněla si na všechny ty řeči, které si vyslechla od ženských z obchodu. Jak
Fanda už v patnácti letech zmlátil
kluka tak, že mu zpřerážel kosti v těle. Jak se ho zřekli jeho vlastní rodiče, kteří se ho báli a poslali ho do
pasťáku. Jak zmlátil ženu, se kterou
žil, že skončila v nemocnici a Fanda na rok v kriminálu. Vzpomněla
si, že se Fandy báli chlapi v hospodě. Nestrpěl, aby mu někdo odporoval. Při záchvatech vzteku neviděl a nevěděl, co dělá. Fanda na ni
začal řvát. Ona ho nebude vyhazovat. Je to nicka, chudáček, který mu
musí být vděčný. Bude s ním, dokud
on neřekne, že to bude jinak. A pak
ji začal bít. Povalil ji na zem, kopal
do ní, vláčel ji za vlasy po místnosti, bil ji pěstí. Myslela si, že to je její
poslední chvíle. Věděla, že to nemůže vydržet. Slyšela řinčení skla. Najednou byl konec. Fanda ležel na zemi, z obrovské rány na krku se mu
valila krev. Nad ním stál její soused
s nožem v ruce. Neměla sílu se zvednout. A tak ji zvedl ten muž. Odnesl
ji do postele v náruči, jakoby nic nevážila. Ošetřil jí rozbitý ret, na rány
jí dal led. Bylo jí jedno, že je to zabiják. Všechno jí bylo jedno. Pak jí
ten chlap dal mobil, aby zavolala policii a odešel. Slyšela, jak venku nastartoval motorku a odjel. V pokoji po něm zůstal jen jeho nůž s otisky prstů. Prý aby policie věděla, že
Vilma nelže. Vilma na chvíli ztratila vědomí, když se probrala, byl plný
dům lidí. Policie, zdravotníci. Odvezli ji do nemocnice. Teprve druhý
den za ní přišel vyšetřovatel. Od něj
se dozvěděla, že muž ze sousedního
domu byl její otec. S matkou se tenkrát rozešli, když se narodila. Když
ji její děda znásilnil, tak ho podřízl
a šel si odsedět trest. Vrátil se z vězení a dával na svou holčičku znovu pozor. Policie po něm pátrá, zatím ho ale nedopadla. Když se Vilma vrátila domů, měla někdy takový
neodbytný pocit, že ji někdo sleduje.
Už se ale nebála.
(pur)

6

5. října 2018

zpravodajství

Ropovod přes Litvínov má další varianty
LITVÍNOV – Koridor ropovodu, který měl podle původního plánu
vést přes Litvínov a Klíny, má dvě nové varianty trasy. Zatím není
rozhodnuto, která bude konečná. Každá má své proti, Litvínov a Klíny už ale neohrožují.
Původně navržená trasa,
se kterou pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje přišlo MERO, kopírovala etylénovod a vedla zastavěným územím Litvínova na Klíny. Ty prakticky půlila
na dvě části. Pro obyvatele Litvínova znamená velké nebezpečí spojení dvou produktovodů při případné havárii a omezení v ochranném pásmu 150
metrů na každou stranu ropovodu. Pro rozvoj Klínů byla původně navržená trasa likvidační. Proti této trase se spojil Litvínov s ostatními dotčenými
obcemi a se Svazkem obcí v regionu Krušných hor. Podařilo se
zřídit pracovní skupinu, která
se návrhem trasy intenzivně zabývá. Na prvním setkání v červenci představil svůj návrh trasy Litvínov. Na druhém setkání
v září přišel s novou trasou také další člen pracovní skupiny,
společnost MERO. Návrh Litvínova Klíny úplně obchází, v Litvínově i Horním Jiřetíně jde mimo zastavěná území, do Horního Jiřetína vstupuje z Janova
a obchází ho zleva, zastavěným
územím se vyhýbá i na Mníšku. „K návrhu města se vyjádřil zástupce ministerstva průmy-

slu a obchodu. Seznámil přítomné s řešitelnými konflikty u dotčených pozemků a upozornil na
významný problém spočívající
v kolizi navrhované trasy s ložiskem vyhrazeného nerostu hnědého uhlí. Zástupce MERO ČR se
vyjádřil z hlediska technické proveditelnosti. Upozornil na úskalí, která jsou za určitých podmínek řešitelná,“ říká k navržené
trase starostka Litvínova Kamila Bláhová.
Pracovní skupina se věnovala
návrhu alternativní trasy ropovodu, kterou předložila společnost MERO ČR. Trasa nekopíruje etylénovod a je k dotčeným
městům šetrnější. Na modré
trase, kterou navrhuje Litvínov,
vidí problematická místa Horní Jiřetín. „Trasa jde příliš blízko zástavbě, svahy Krušných hor
jsou v navržené trase nejstrmější
a bylo by nutné razit tunely. Prochází mezi povrchovými a podzemními zásobami vody, což je
velmi důležité téma. Nicméně je
mnohem přívětivější než původně navrhovaná trasa. Proč tedy
nezpracovat studii této trasy jako jednu z variant? Pro Horní Jiřetín je mnohem více přijatelná
varianta zelená, kterou navrhuje jako druhou možnost MERO

Červená trasa je v 2. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého
kraje. Modrá trasa je návrhem města Litvínova. Zelenou trasu
předkládá společnost MERO ČR.
ČR,“ komentoval trasy starosta
Horního Jiřetína Vladimír Buřt.
Zelená trasa není podle starostky Kamily Bláhové pro Litvínov
úplně špatná, nicméně z hlediska územního plánování není
ideální. „Krajský úřad se přiklání k možnosti, kde si společnost
MERO ČR jako oprávněný investor může požádat o samostat-

nou aktualizaci Zásad územního
rozvoje Ústeckého kraje. V případě, že totiž předloží další variantní trasu koridoru, lze vlastně
pořizovat aktualizaci zkráceným
postupem podle stavebního zákona,“ vysvětlila za krajský úřad
mluvčí Lucie Dosedělová. Další
schůzka pracovní skupiny je naplánována na 12. října.
(pur)

zpravodajství
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Motorkáři mohou začít svůj vandr
Tentokrát po hornické krajině
ÚSTECKÝ KRAJ – Kdo má doma motorku a miluje jízdu krajinou na
dvou kolech, ocení nejnovější počin z dílny Motowander - Hornickou trasu po Krušných horách a podhůří.
Hornická stezka je už druhou
turistickou trasou, kterou Destinační agentura Krušné hory nechala zpracovat motorkářům na
míru. „Motorkáři jsou pro nás
zvláštní skupinou turistů. Projíždí krajinou nejen pro radost
z jízdy, ale zastavují se na dobré jídlo, chtějí si výlet užít a zažít zajímavá místa. Těch máme v Krušných horách opravdu
na výběr, a tak nechceme nechat
motorkáře jen tak bez rady a pomoci toulat se po silnicích Krušných hor, ale ve spolupráci s mistry na trasy jedné stopy jsme
pro ně připravili už druhou trasu. První je v rámci Tripperu po
vršcích hor až do sousedního Německa. Tentokrát pro ně Motowander vybral zajímavosti hornické krajiny,“ uvedla ředitelka
Destinační agentury Krušné hory Eva Maříková. Autorem trasy
je Oldřich Bubeníček, redaktor
časopisu MotoRoute. „Trasa po
hornických památkách Krušných
hor a blízkém okolí nabízí kombinaci parádního svezení a návštěvy zajímavých míst a přírodních krás. Na 140 km čekají starobylé štoly, kterými z nitra hor
člověk po staletí dobýval vzácné
rudy, obrovské hnědouhelné povrchové doly, které změnily místní krajinu jednou provždy a které se samy jednou promění v ně-

co zcela jiného, tedy jezera a rekreační oblasti. Mohutné hradní
zříceniny, jedinečné vyhlídky
s dechberoucími výhledy, ale také
místa tragických událostí, které
bohužel hornickou činnost odedávna doprovázejí,“ říká k nové
trase její autor.
Region Krušných hor je spojen s hornickou činností a i hory samotné podle toho získaly
své jméno. Dlouhá historie hornictví na obou stranách Krušných hor a množství dochovaných památek s ním spojených
vedly k podání žádosti o zápis
Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/ Krušnohoří na Seznam
světového dědictví UNESCO.
„Věříme, že na této trase, kromě
samotného zážitku z jízdy, si každý najde místa a cíle, které ho
zaujmou natolik, že je v sedle
svého motocyklu pojede navštívit,“ dodává Oldřich Bubeníček.
Trasa startuje v Podkrušnohorském technickém muzeu, vede
přes Most, Bílinu, Krupku až do
Horního Jiřetína. Konec trasy je
na zámku Jezeří. Cestou se mohou motorkáři zastavit na vyhlídce lomu Vršany, prohlédnout si přestěhovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě,
ujít by si neměli nechat rozhlednu v Ledvicích, v Krupce štolu Starý Martin. Nechybí ma-

HORNICKÁ
TRASA
Severní Čechy – Krušné hory
Cíle 14

Celková délka 141 km

BEZPEČNÉ
A ČISTÉ
MĚSTO
Pro Destinační agenturu Krušné hory
připravil MOTOWANDER

Milovníci jedné stopy mohou brožuru získat na veletrhu Motocykl
2019, na startu trasy nebo v ITC Destinační agentury Krušné hory
v zámku Valdštejnů v Litvínově. K dispozici byla také na srazu Moto
Router v Křižanově.
pa, která jezdce po trase povede. Hornická stezka Krušných
hor vznikla za finanční podpo-

ry těžebních společností Seven
Group a Severočeské doly.
(pur)

Firmy, inovujete? Pak soutěžte o prestižní titul
Ústecký kraj - Ústecký kraj spolu s Inovačním centrem Ústeckého
kraje vyhlašují soutěž o nejinovativnější firmu regionu za rok 2018.
Hodnotit se budou inovace jejich výrobků, služeb či technologií zrealizované za poslední tři roky. Mělo by jít o zcela nové, nebo výrazně
zdokonalené výrobky, služby či technologie.
Do soutěže Inovační firma
Ústeckého kraje se mohou hlásit malé a střední podniky se
sídlem v Ústeckém kraji a velké
podniky se sídlem či provozovnou v našem regionu. „Prostřednictvím této soutěže mají firmy
možnost prezentovat se v oblasti svých inovačních aktivit a zvýšit tak svoji prestiž i budovat pevnější vztahy se zákazníky. Věřím,
že v našem regionu se najde řada
podniků, které se mohou pochlubit svými inovacemi,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. Přihlášky do soutěže už je možné podávat a to až

do 31. října 2018 prostřednictvím elektronického formuláře
zveřejněného na webu Ústeckého kraje a stránkách Inovačního centra Ústeckého kraje. Nejinovativnější firmy v obou kategoriích získají cenu v hodnotě
40 000 Kč, druhé v pořadí si odnesou cenu za 25 000 Kč a třetí
pak za 15 000 Kč. Vítězové budou moci navíc ke svému logu
užívat označení Inovační firma Ústeckého kraje. Odborným
partnerem soutěže je agentura
Czech Invest a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje.
(nov)

S knihovnou od kolébky k maturitě
LITVÍNOV – Nejen na aktivní čtenáře, kteří si půjčují knihy pravidelně a psané příběhy hltají ve velkém, se zaměřuje litvínovská knihovna. Pomoci chce rodičům, kterým se právě narodili potomci, vybudovat v dětech vztah ke knihám.
Projekt Bookstart, v českém
prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se přihlašu-

jí knihovny, aby zapojily aktivní rodiče a seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře
s knihou a nepřeberným množ-

Ředitelka knihovny Marcela Güttnerová

1

JUDr. Daniel Volák
lídr kandidátky

stvím příběhů v ní. „Poprvé jsme
se zapojili do projektu letos, ale
chceme pokračovat. Po celý rok
je připraveno několik aktivit pro
rodiče a jejich děti. Cílem je podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, fantazii a zlepšit vztah
ke knize a čtení u nejmladší generace. Začínáme už od kolébky - při vítání občánků darujeme
rodičům a jejich dětem startovací balíček. Obsahuje první knihu
pro nejmenší, leporelo pro děťátko, speciálně vydanou metodickou publikaci pro počáteční čtení
rodičů s dětmi, seznam doporučené literatury pro předškolní děti a jako bonus audioknihu. Během akcí v knihovně učíme rodiče dětem číst knihy, dozví se,
kdy začít a jaká kniha je pro jejich dítě nejvhodnější. Učíme je,
že číst mohou už těm nejmenším
dětem,“ říká k projektu ředitelka
knihovny Marcela Güttnerová.

Další novinkou, která se
osvědčila, je kurz pro maturanty „Knížky mě baví“. Zábavnou
formou se mladí lidé díky knihovnicím připraví na maturitu
z českého jazyka. Naučí se rozebírat knižní díla, mluvit o nich
a vybrousí si k dokonalosti své
čtenářské deníky. „Letos jsme
udělali kurz Knížky mě baví Maturita levou zadní poprvé
a byli jsme příjemně překvapeni. Mezi mladými byl o kurz zájem. Chodili pravidelně, diskutovali, připravovali se. A musím
říci, že všichni udělali maturitu
na výbornou. Kurz proto otevřeme i pro maturanty současného
školního roku,“ doplnila ředitelka knihovny. Startovat by mohl v březnu příští rok, stačí proto jen sledovat webovky litvínovské knihovny a včas se přihlásit.
(pur)

Litvínov

5. a 6. října 2018
KOMUNÁLNÍ VOLBY

Plus plán
s pro Vás.

áš vůz. Plu
Plus pro V

Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony,
nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen®
a Originálního příslušenství Volkswagen® pro osobní i užitkové
vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční
prostředky. Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí
v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz
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Opera Divas v Citadele
LITVÍNOV - OPERA DIVAS a program DIVY LÁSKY A HUDBY – to je
název jedinečného koncertního zážitku, který Citadela nabídne
k 100. výročí vzniku Československé republiky všem příznivcům nejen krásných hlasů, ale také krásných žen a melodií, a to ve středu
10. října od 19 hodin na Velké scéně.
Tři operní divy a přeci každá
jiná. Jedinečný trojhlas předních
operních pěvkyň ve složení Andrea Kalivodová – Tereza Mátlová
– Pavlína Senič, které jsou spojeny se scénami Národního divadla,
Státní opery a dalších. Umělkyně
zpívají v tomto programu společně za klavírního doprovodu Ladislavy Vondráčkové a vystoupení prokládají svými sólovými
skladbami. Každá tak může publiku představit svůj hlasový obor
prostřednictvím známých klasických i muzikálových a operetních
melodií, které jsou oblíbené u všech věkových kategorií. Posluchači se tak mohou těšit na Ave Maria, Panis
Angelicus, La Traviata, Carmen, Granada, Rusalka, Hallelujah, O sole mio, Funiculi Funicula, Time to Say Goodbay,
Nella Fantasia Co-

henovo Hallelujah, O sole mio,
Funiculi Funicula, úryvky z operety Hraběnka Marica, Čardášova
princezna, Netopýr, nebo z muzikálu Cats, Phantom Opery,
West Side Story, My Fair Lady
a mnoho dalšího.
Vstupné je zdarma (počet vstupenek je omezen na
2 ks/osoba). Vstupenky jsou nyní k dispozici v pokladně Citadely (po-ne 14 – 20 hodin), od
1. 10. i v litvínovském informačním centru, zámek Valdštejnů
( po-ne, 9-17 hodin).
(pur)

SERVIS SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY
Servis TV-plazma, LED TV, LCD TV, monitory, dálkové
ovladače. Servis autotechniky - CD, DVD rádio, zesilovače,
přehrávače, gramofony a další.

zpravodajství

Daniel Dunovský: „Na realizaci některých
záměrů je potřeba více času“
MOST - Od roku 2015 pracuje Bc. Daniel Dunovský v DOPRAVNÍM
PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., nejprve ve funkci náměstka
ředitele, nyní ve funkci ředitele akciové společnosti. Jako člen městského Zastupitelstva v Mostě (ProMOST) má však Daniel Dunovský
někdy při řešení problémů výhodu při jednání s politiky. Proto se
mu například podařilo uspíšit rekonstrukci autobusových zastávek
v Mostě u Kahanu nebo výstavbu chodníků a přístupových cest
u 4. základní školy Václava Talicha.
Obhajujete post zastupitele. Jak byste ze svého pohledu zhodnotil uplynulé čtyřleté období?
Těžko se hodnotí jen a pouze čtyřleté období ve funkci zastupitele. V této práci jde
totiž vždycky o běh na
dlouhou trať. Politika,
a zejména ta komunální, potřebuje osobnosti
s jasnou vizí. Pouhé čtyři roky funkčního období v městském zastupitelstvu jsou opravdu málo. Pokud chcete něco
změnit, měl byste dostat
podstatně více prostoru,
neboť na realizaci některých záměrů je třeba více času. Stávající konec
volebního období naznačuje, že koalice spolu
„umí“ mluvit a „umí“ také naslouchat hlasu lidu.
Co se pod vaším vedením
dopravnímu
podniku podařilo?

V uplynulých letech se věnujeme snahám o zlepšování kvality zejména tramvajové dopravy. Pořizujeme plně či částečně bezbariérové nízkopodlažní
tramvaje se zádržnými systémy

Daniel Dunovský

pro vozíčkáře a s informačním
systémem včetně hlášení pro
nevidomé. Dlouhých jedenáct
let byla tramvajová doprava na
Mostecku „popelkou“, dokonce
existovaly ze strany naší opozice snahy o její zrušení s tím, že
by se tramvajový pás mezi Mostem a Litvínovem VĚNOVAL
pro výstavbu vícepruhové silnice. Naštěstí opozice tuto fantasmagorii neprosadila. Tramvajová doprava má v našich dvou
městech své místo, a to již od
roku 1901 a já udělám všechno
pro to, aby se i nadále rozvíjela.
První vlaštovkou k rozvoji tohoto druhu dopravy po dlouhé době bylo pořízení dvou nízkopodlažních tramvají z Integrovaného programu rozvoje města
Mostu - Doprava. V roce 2016 byla pořízena nízkopodlažní tramvaj EVO 1,
která byla zakoupena za výhodných podmínek jako
prototyp a je nyní nasazena
na meziměstské linky Most
– Litvínov. Vzhledem k tomu, že nákup nových nízkopodlažních tramvají je finančně náročný, zvolili jsme
i alternativní způsob pořízení nízkopodlažních tramvají.
Původní tramvaje T3 vlastními silami rekonstruujeme

na moderní částečně nízkopodlažní vozidlo Varia. Jsou vybavené volným wifi signálem, který umožňuje cestujícím připojit
se k internetu.
Máme také připraven projekt
na nákup tří nových nízkopodlažních tramvají o délce 20 – 25
metrů, které bychom rádi pustili do provozu v roce 2020. Aby
tyto tramvaje měly po čem jezdit, plánujeme největší investici v historii městské hromadné
dopravy na rekonstrukci tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem, jejíž cena přesáhne
půl miliardy korun.
V uplynulých třech letech
jsme v rámci obnovy vozového
parku nahradili dosluhující autobusy s pohonem LPG celkem
15 novými autobusy značky
SOR. Každoročně pořizujeme
minimálně jedno sanitní vozidlo. Od začátku letošního roku
provozujeme také výhodné taxi
pro seniory, Taxík Maxík, které
obdrželo město Most od Nadace Charty 77. Pro dobrou práci
je potřeba i dobré zázemí. V letošním roce jsme zateplili hlavní budovu dopravního podniku. Zároveň došlo k výměně
vysloužilých oken za moderní
plastová okna. K výměně oken
a zateplení došlo i v přilehlé budově kuchyně a jídelny.
(V.I.)

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

Pomozte knihovně při rekonstrukci skladu
LITVÍNOV – Od 8. října začíná
v litvínovské knihovně akce
Největší sklepmistr. Každý registrovaný čtenář si může půjčit
libovolný počet knih, nejlépe
celé stovky. Smysl akce je jediný - pomoci knihovně s uskladněním knižního fondu do doby,
než bude dokončena rekonstrukce skladu.
„Podařilo se nám pro letošní
rok získat peníze na rekonstrukci skladu ve sklepě knihovny, což
ale znamená sklep nejprve vyklidit. To znamená vynosit a uložit dvacet tisíc knih,“ říká ředitelka knihovny Marcela Güttnerová. Knihy zůstanou v horních
patrech knihovny v dočasném
uskladnění ve všech jen trochu
volných prostorách. Pomoci
můžou i čtenáři. „Čtenáři nám
mohou pomoci tím, že si na celou dobu rekonstrukce skladu vypůjčí co největší počet knih, nejlépe celé stovky. Nejenže se zásobí
čtením na dlouhou dobu, ale také knihy u sebe doma na dobu rekonstrukce uskladní. Toho, kdo si
odveze knih nejvíce, oceníme ja-

Přijďte si půjčit knihy – čím víc, tím líp!
ko Největšího sklepmistra,“ vysvětlila ředitelka. Do skladu mohou zájemci o velké půjčování
už 8. října, kdy také startuje burza knih. Samotná rekonstrukce

skladu by měla začít v listopadu.
Díky novým regálům s posuvným mechanismem, na kterých
budou moci knihovnice těžké
knihy posouvat po skladišti bez

větších problémů sem a tam, se
kapacita skladu navýší až o dvě
třetiny. Knihovnice tak budou
moci nakupovat další knižní
novinky.
(pur)
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Litvínovští dobrovolní hasiči dostanou
nové auto díky městu a Unipetrolu
LITVÍNOV – Litvínovští dobrovolní hasiči dostanou velkorysý
dárek k dvacátému výročí založení sboru. To připadá na příští
rok. Přesně tak dlouho bude
trvat, než bude vysoutěžena
a vyrobena nová cisterna. Pro
hasiče to bude první nový vůz,
který si v historii sboru mohli
pořídit. Tentokrát jim na techniku kromě města přispěl i Unipetrol RPA.
„Naši dobrovolní hasiči mají,
bohužel, k dispozici pouze značně zastaralou požární techniku. Vítáme proto dar Unipetrolu, který nám pomůže zakoupit
nové hasičské auto a tím vylepšit
vybavenost hasičské zbrojnice.
Věřím, že to je další krok k dlouhodobější spolupráci s Unipetrolem na úseku bezpečnosti a krizového řízení,“ vysvětluje situaci
Kamila Bláhová, starostka města Litvínova. Litvínovští dobrovolní hasiči disponují dvěma
cisternovými automobilovými
stříkačkami. Karosa byla vyrobená v roce 1976 a již není možné ji bezpečně využívat. Novější Liaz je z roku 1988 a město
Litvínov vynakládá každý rok
značné finanční prostředky na
její údržbu a opravy. „Jsme rádi, že také Unipetrol svým dílem
přispěje k tomu, aby litvínovští
dobrovolní hasiči mohli zasahovat s novou moderní technikou,“
doplňuje Tomáš Herink, člen
představenstva skupiny Unipetrol, zodpovědný za vzdělávání, výzkum a bezpečnost. Město mělo snahu získat na novou
techniku dotaci z dotačních

Z

Rady města Meziboří
Mění se řád hřišť

Město Litvínov spolu s rafinérskou a petrochemickou skupinou Unipetrol podepsalo darovací smlouvu
v hodnotě 2,85 mil. korun. Unipetrol touto částkou přispěje na nákup nové cisternové automobilové
stříkačky CAS pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Litvínova. Dobrovolní hasiči získají požární
vozidlo v předpokládané hodnotě 6, 7 mil. korun do konce roku 2019. Město Litvínov je připraveno uvolnit
z fondu rozvoje a rezerv až 4, 2 mil. korun.
programů ministerstva vnitra. „Žádali jsme třikrát a nikdy
dotaci nedostali. Bodově nás poškozuje fakt, že na území Litvínova pracuje profesionální sbor
HZS ÚK a také že má své hasiče
Unipetrol RPA,“ vysvětlila Kamila Bláhová. Hasiči z Unipetrolu mohou v mimořádných situacích zasahovat také u událostí v Litvínově. Pomáhají tak
i litvínovským dobrovolným
hasičům. Ti si ale s rychlostí zásahu s profesionály nijak nezadají. Od vyhlášení poplachu do

jejich odjezdu neuplyne více
než deset minut.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Litvínova
vznikla v roce 1999 a navazuje na dlouhou tradici litvínovských hasičů, jejichž mateřská
organizace Český sbor dobrovolných hasičů vznikla v roce 1924. Jednotka má 14 členů. Zasahuje ve správním území města Litvínova a na pokyn
Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru zasahu-

je podle Plánu pokrytí Ústeckého kraje. Úzce spolupracuje se
všemi složkami IZS umístěnými na správním území Litvínova, obce s rozšířenou působností. Jejími partnery jsou Hasičský záchranný sbor Ústeckého
kraje a také vnitrofiremní hasičský záchranný sbor společnosti Unipetrol, který se stará
o bezpečnost v areálu chemického závodu v Záluží u Litvínova a podílí se na řešení nebezpečných situací i mimo areál.
(nov)

MEZIBOŘÍ - V Meziboří se mění provozní řád dětských hřišť
a oddechových zón. Dětská hřiště v Meziboří jsou v provozu od
dubna do září od 8 do 20 hodin, po zbytek roku od 9 do 16 hodin.
O čistotu a pořádek na dětských hřištích se starají mezibořské technické služby. Zajišťují úklid hracích ploch, vysypání odpadkových
košů, péči o herní prvky, o zeleň a údržbu pískovišť. Dvakrát během sezóny přehrabou písek a odstraní nečistoty, jednou za sezónu vymění písek.

Snížené nájemné
MEZBOŘÍ - Radní schválili snížení nájemného za nebytový prostor v kulturním zařízení o 70 procent. Během stavebních prací před
kulturním zařízením nemohla nájemkyně prostor využívat jako ateliér pro výuku malování a také neměla po uzavření knihovny k dispozici vodu.

Začalo se topit
MEZIBOŘÍ - Radní vzali na vědomí zprávu společnosti DOTERM Servis, která spravuje tepelné hospodářství. V létě se na topnou sezónu společnost připravila investičními akcemi. Kvůli plánovanému parkovišti v Hornické ulici se provedla přeložka rozvodů
centrálního rozvodu tepla. V rámci odstávky se vyměnil horkovodní rozvod na kotelně S, části, které se nedají opravovat za provozu.
Proběhly revize zařízení ve všech kotelnách a měření emisí.
(pur)

Senioři v Meziboří slavili svůj den
MEZIBOŘÍ – Den seniorů oslavili
v Domově sociálních služeb Meziboří písničkou a společným posezením. Za seniory přišel také
starosta města Petr Červenka.
Na závěr příjemně stráveného
odpoledne senioři dostali i malý
voňavý dárek.
Seniorky z Jirkova přijely potěšit uživatele Domova sociálních služeb v Meziboří. Připravily si pro ně dva hodinové bloky plné písniček a dobré pohody.
Pěvecký sbor nejen že pro seniory připravil vystoupení, ale také vtáhl posluchače do programu. Nakonec zpívali všichni.
„Jsem ráda, že jste všichni aktivní a máte zájem o dění kolem sebe. Vážím si toho, jak přistupujete k životu a jak si dokážete užít
zábavu a společnost kolem sebe.
K vašemu dnešnímu svátku přeji všem ještě mnoho stejně pohodových dnů, jaký máme dnes. Ať
si dál všichni spokojeně žijeme
ve městě, které se o nás nadstandardně stará,“ popřála seniorům
ředitelka zařízení Marcela Kačalová. Seniory přišel pozdravit také starosta města Petr Červenka. Ujistil je, že město dělá vše
pro podporu sociálního zařízení a pro pohodlný život seniorů
v Meziboří. „Každý den chodím
se psem na procházku kolem vašeho zařízení a hlídám vás,“ žertoval starosta. V říjnu může navštívit Domov sociálních služeb
v Meziboří každý, kdo se chce seznámit se životem jeho uživatelů,
s chodem zařízení, případně se
zaměstnanci. Konají se dny otevřených dveří Týden sociálních
služeb, DSS Meziboří, p. o. od 8.
do 12. října. Hned první den můžete vidět, jak probíhají klubové
aktivity, diskutovat můžete s vedením organizace nebo se zú-

Přijmeme do našeho týmu:

Na oslavě Dne seniorů nechyběl ani starosta Petr Červenka.
častnit vernisáže výkresů uživatelů zařízení. 9. října jsou připraveny aktivity pro seniory i děti.
Turnaj v holandském billiardu se
mohou zúčastnit i senioři z Me-

ziboří a dalších obcí SORKH.
Zatančit si mohou na odpolední taneční zábavě. 10. října je připraveno malování s Pavlem Lakomým, o den později společen-

ská hra Bingo pro uživatele i jejich rodinné příslušníky. 12. října
předvedou svou sbírku starých
vozů Veteráni Litvínov.
(pur)

kuchaře
číšníka / servírku
pomocnou sílu do kuchyně
uklízečku
Práce v příjemném prostředí
Bližší informace u pana Svobody
Telefon: 724 549 386

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018
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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 přívěsný vozík, malá

kola, nové pneu, dvojitá listová
pera, plocha 100 x 150 cm, nevyužitý. Cena 4 000 Kč. Telefon: 603
958 187
■■Komplet mlýnek na maso
značky Dorket 22, motorový pohon 380 V s převodovkou. Osa-

zeno na stole 76 x 45 x 115 cm,
vertikální poloha motoru, výška
140 cm. Cena 2 000 Kč. Telefon:
728 102 013
■■Prodám 2 ks interiérových
skleněných dveří (světle hnědý
dekor olše), rozměr 70 cm – levé.
Cena dle dohody. Telefon: 607
784 645
■■Prodám vosk na výrobu svíček
ze zbytků svíček, čistý v kostkách,
mám i další zajímavou nabídku.
Telefon 720 250 192.
■■Prodám kamna na dřevo
značky Kovotherm, celokovový
válec průměr 60 cm, délka 50 cm,
vývod kouře 11 cm, 7 sacích otvorů dole, 7 výfukových nahoře,
bezroštové spalování. Cena 1 600
Kč. Telefon: 728 102 013
■■Prodám sedací soupravu
1 a půl lůžka, rozkládací s úložným
prostorem, cena 1.000 Kč. Dále

zpravodajství/inzerce
prodám 4x zimní pneu na disku
(4 až 5 mm) 205/65/R15, cena
1.000 Kč. Telefon 606 151 598.
■■Prodám 2 zelené pláště do
deště vel. XXXL a L, jsou na zip,
150 Kč za jeden kus, originál zabalené. Telefon 720 250 192.
■■Prodám bazén Bestway s filtrací, rozměry 3,66 x 0,76 m, nový,
originál zabalený. Cena 1 800 Kč.
Telefon: 604 740 186
■■Prodám kola BMX20, Olpran
Buddy a Twister Red Fox. Levně.
Foto e-mailem na vyžádání. Telefon: 773 108 943
■■Prodám posilovač břišních
svalů. Cena 500 Kč. Telefon: 723
085 088

SEZNÁMENÍ

■■Touto cestou bych se chtěla

seznámit se spolehlivým, hodným mužem. Je mi 35 let, jsem

z Mostu a mám 10letou dceru.
Mělo by mu být do 45 let. Telefon
607 109 439
■■Žena 32 let, momentálně ve
VT (10/2019), hledá muže do
55 let na vážný vztah z okolí Mostu. ZN: kontakt v redakci.
■■Muž – hledám kamaráda, přítele pro vše hezké, co život dává
a přináší. Vlastní zázemí, ostatní
ústně. T: 721 504 936 – život hrozně utíká.
■■Touto cestou bych se chtěl seznámit s ženou od 30 – 40 let na
dopisování, možná i více. Je mi 30
let, pocházím z TP, mám sportovní
postavu a více se dozvíš, když mi
napíšeš. ZN: adresa v redakci
■■Chtěla bych se seznámit s mužem 60 – 70 let z Mostu na přátelský vztah a možná i více. Telefon:
606 322 812. I stáří je hezké.

auto, moto

■■Prodám Fiat Ducato po STK,

emise, pojištění – 10. 5. 2018 +
letní i zimní kola. Cena 50 000 Kč –
rychlé jednání – sleva. Most. T:
736 164 363, 608 205 053
■■Prodám na Fiat Siencento
potahy sedadel, chránič volantu
proti slunci, polstrování do kufru.
Cena 300 Kč. Dále dvoubarevný
pelíšek pro kočičku. Cena 120 Kč.
Telefon: 606 262 236

Zaměstnání

■■Zedníka

nebo pomocného
dělníka na rekonstrukci 3 bytů +
další práce v Českých Zlatníkách.
Telefon: 606 264 380

Odborník varuje: Řidiči, zvyšte
na podzim ostražitost
MOST - Letošnímu dlouhému létu s nezvykle vysokým počtem tropických dní definitivně odzvonilo. Počasí ovládl podzim. Výrazně se
ochladilo, v noci už teploty klesají k bodu mrazu. Změna se projevuje také na silnicích. Je nutné, aby se jí řidiči přizpůsobili, byli ostražití a zbytečně neriskovali.
Podle instruktora bezpečné
jízdy společnosti AUTODROM
MOST Marka Kohoutka už na
podzim řidiči musejí počítat
s kluzkou vozovkou, a to v důsledku spadaného listí ze stromů, nočních i ranních námraz
a častějších studených dešťů.
„Hrozí tak aquaplaning, prodlužuje se brzdná dráha vozu. Řidič
by měl proto snížit rychlost a zvýšit odstup od vozu jedoucího před
ním až na tři vteřiny. Měl by ta-

ké sledovat jízdní pruhy a dívat
se do stran, aby při nutnosti okamžité reakce eliminoval časovou
prodlevu,“ vyjmenoval. Upozornil také, že v případě nutnosti
nouzově brzdit platí jediné pravidlo. „Vyšlápnout spojku a tlačit
na brzdový pedál největší možnou silou. Jen tak se docílí nejkratší brzdné dráhy. Platí to pro
brzdění na všech površích, tedy
na suchu, mokru či sněhu. U vozů s automatickou převodovkou

nebo u elektromobilů, které spojku nemají, se prostě jen vší silou
brzdí. Automat si s tím poradí,“
zdůraznil Marek Kohoutek.
Řidiči by už nyní měli věnovat pozornost zimní výbavě vozidla. Základním atributem výbavy pro chladné měsíce je zimní pneumatika. Nasazuje se,
pokud tři až pět dnů po sobě
dosáhne ranní teplota jen sedmi a méně stupňů Celsia. V České republice musí být taková
pneumatika označena písmeny
M + S. Klientům ale instruktoři autodromu doporučují, aby
použili sadu zimních pneumatik označených kromě písmen
M + S také třemi vrcholy se sym-

bolem sněhové vločky uprostřed
(3PMSF).
Jak předcházet krizovým situacím způsobeným nástrahami počasí si každý řidič může
vyzkoušet v kurzech bezpečné
jízdy. Společnost AUTODROM
MOST nabízí kurzy přizpůsobené mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům či rodinám.
Po teorii v učebně si při praktické výuce každý vyzkouší brzdění a vyhýbací manévry na suché,
mokré nebo velmi kluzké vozovce, připomínající sníh či námrazu. Je to jedinečná příležitost auto si pořádně osahat, seznámit
se s jeho limity a poznat také své
reakce a možnosti.
(nov)

Autodrom nabízí kurz FOR FAMILY
MOST - Mostecký autodrom pořádá v sobotu 6. října od 9 do 16 hodin další kurz pro řidiče „FOR FAMILY“.
Kurz bezpečné jízdy je určený pro dva členy rodiny v jednom voze. V kurzu se naučíte nejen zvládat různé krizové momenty, ale také jak jim předejít. To vše
společně s vaší blízkou osobou, se
kterou se můžete v praxi podělit o nové poznatky a zkušenosti a sdílet volant při výcviku na
plochách mosteckého polygonu.
Hlavní témata kurzu: cestování
s dětmi a jejich správné usazení ve
vozidle, správné uložení zavazadel, dálkové jízdy – příprava vozu,
přestávky, jak připravit na dlou-

hou jízdu sebe, partnerku i děti,
pravidla platná v zahraničí, jimž
je třeba věnovat zvýšenou pozornost, dětské autosedačky a jejich
správné použití. Obsah a rozsah
kurzu: 120 minut - teorie bezpečné jízdy, 240 minut - praktický výcvik na kluzných plochách polygonu a 60 minut - obědová pauza.
Cena kurzu 5 040 korun zahrnuje
teoretickou výuku a praktický výcvik bezpečné jízdy na cvičných
plochách polygonu pro dvě osoby
a účastnický certifikát.
(nov)

N

apsali jste nám
Janovský sedmiboj - 3. ročník

Domovy sociálních služeb Litvínov – Janov byly pořadatelem 3.
ročníku Janovského sedmiboje. Akce se zúčastnili kromě dalších
šesti soutěžících ze zařízení sociálních služeb také senioři z Městské
správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace, a to paní Jana Albrechtová z Domova pro seniory, ul. Barvířská, paní Jiřina Řezáčová a Hana Laudová z Domova pro seniory, ul. Jiřího Wolkera společně s kulturně výchovnou pracovnicí. Naše soutěžící přijel podpořit i náš pan ředitel Ing. Martin Strakoš. Jsme rádi, že si tu
chvilku času našel.
Před sportovním kláním nám své vystoupení předvedly litvínovské Sokolky, dále jsme se rozhýbali při společné rozcvičce, pak už
následovaly soutěže. Dále akce pokračovala kulturním vystoupením, kterým byla produkce fakíra plná ohně, kouzel a na závěr mu
dělal společnost dvanáctikilogramový had škrtič. Program pokračoval živou hudbou k poslechu i k tanci.
Po celý průběh her vládla příjemná atmosféra, moc hezké bylo
vystoupení, které si připravili místní senioři s personálem.
Janovský sedmiboj dopadl pro naše seniorky výborně, zasloužené
3. místo bylo krásným úspěchem. Z umístění jsme měli velikou radost. Všem zúčastněným se den strávený v Janově moc líbil. Organizátorům moc děkujeme za výbornou organizaci her a našim seniorkám děkujeme za výbornou reprezentaci.
Helena Houšková
kulturně výchovná pracovnice

Nové laboratoře pro úpravu vody
MOST – Ve Velebudicích začaly stavební úpravy objektu dochlorovací stanice. Budou zde umístěny nové laboratoře, které budou
sloužit ke stanovení organických látek v pitných a odpadních vodách a odpadech.
Stávající objekt původně
sloužil jako dochlorovací stanice, která byla uvedena do provozu v roce 1982. Po roce 1989
byla část přestavena na zkušebnu indukčních průtokoměrů.
„V současné době je část využita
jako garáže, v části jsou vzorkaři a část je pronajata cizí firmě.
Z nedostatku prostoru ve stávajících laboratořích se přistoupilo
k jejich rozšíření do nových prostor. Stavba začala 1 října a dokončena bude nejpozději do
31. prosince 2018,“ informoval
mluvčí společnosti Severočeská
vodárenská Jiří Hladík.
„Nové laboratoře vzniknou rekonstrukcí z objektu dochlorovací stanice, která již není v provozu. Technologické zařízení stanice se v objektu už nenachází. Mimo objekt se zrealizuje úprava
na stávajícím přívodu pitné vody a venkovním rozvodu urče-

ném pro odvod splaškových vod
– splaškové kanalizaci a dále se
vybuduje také vnější rozvod plynu,“ informoval dále tiskový
mluvčí.
Součástí stavebních úprav
jsou bourací a zemní práce, vybudování nových zděných příček, nové podlahy, omítky, obklady, nová střešní krytina včetně zateplení střechy, vybourání
luxfer, osazení nových plastových oken, zateplení fasády, rozvody elektro, hromosvod, vzduchotechnika, ústřední vytápění včetně kotelny s plynovým
kotlem a zásobníkem teplé vody. Stavba zahrnuje také rozvody zdravotní instalace, kanalizace, plynu a elektroinstalace. Vybudovány budou také dva chodníky ze zámkové dlažby v šířce
1,2 metru a okapový chodník
po obvodu budovy.
(sol)
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Litvínov jede! Ze šesti zápasů má šest výher

po utkání domácí trenér Radim
Skuhrovec.
HC Verva Litvínov – HC
Olomouc 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Branky a nahrávky: 33. Ščotka (J. Mikúš, L. Doudera), 45. F.
Lukeš (Kubát) – 13. Irgl (Burian, Jaroměřský). Rozhodčí: Pavlovič, Pražák – Lučan, Klouček. Vyloučení: 1:6. Využití: 1:0.
V oslabení: 0:0. Diváci: 5 568.
Střely na branku: 21:34.
Sestava HC Verva Litvínov: Janus (Hanuljak) – Hunkes, Šesták, Romančík, Kubát,
L. Doudera, Ščotka, Strejček
– Petružálek, Gerhát, Trávníček – Myšák, V. Hübl, F. Lukeš
– D. Tůma, J. Mikúš, J. Černý
– Jurčík, M. Hanzl, Matoušek.
Trenéři: Milan Razým, Radim
Skuhrovec.
(jak)

Souš vyzve
Neratovice/Býškovice
V dalším kole fotbalové divizní skupiny B se hráči Baníku Souš opět představí na domácím hřišti. Jejich soupeřem bude v sobotu
6. října od 16.00 hodin kombinovaný celek Neratovice/
Býškovice.

Po Klatovech přijede
Trutnov
Verva jede, šest zápasů - šest vítězství...

Na autodromu odstartují závody amatérů
MOST – Na mosteckém autodromu odstartují 14. října Mezinárodní
automobilové klubové závody CARBONIA CUP.
Mezinárodní závody amatérů
v osobních a formulových vozech na okruzích Carbonia Cup
mají v Mostě mnohaletou tradici. Letos jezdci zavítali na sever
Čech v předcházejících třech
termínech, přičemž červenco-

vý byl vyhrazen vytrvalostnímu
závodu. Každý ze závodů slibuje na startu více než stovku vozů
různých kategorií, a to upravené cestovní vozy, sériové cestovní vozy, speciální série (Radical,
Caterham SP, Lucchini, Osella,

Norma, Kaipan, Lotus7) a volná formule E2. Jezdí se od 9 do
18 hodin s přestávkou od 13 do
14 hodin. Vstupné pro diváky je
zdarma. Zpestřením napínavé
podívané bude i kategorie Carbonia Junior Academy určená
pro mladé nadějné jezdce, která
měla premiéru v roce 2016.
(nov)

Dorostenky DHK
přivítají Porubu
Po reprezentační pauze házenkářské dorostenky
Baníku Most opět rozehrají utkání svých soutěží. Starší i mladší dorostenky budou
mít v neděli 7. října za soupeře Sokol Poruba. Utkání
mladších dorostenek začíná
ve 14.00 hodin, starších pak
v 16.00 hodin.

TJ Sokol Litvínov - Lom
pořádá v litvínovské Schole Humanitas Akademii ke
100. výročí založení republiky. Ta se zde uskuteční
26. října od 16.00 hodin. TJ
Sokol se tímto připojuje k litvínovským oslavám.

Autodrom bude patřit amatérským pilotům rychlých vozů.

Most doma vyhrál po penaltách, Souš
si dojela pro tři body do Březové
Most - Osmé kolo Fortuna Divize B zavedlo na mostecký stadion
fotbalisty FC Chomutov.

Souboj ve stužkované.

Druholigový
hokejový
tým Mostečtí Lvi se tentokrát představí hned dvakrát
na domácím ledě. Po středečním utkání s Klatovy je
čeká sobotní duel s Trutnovem. Utkání začíná v 17.30
hodin.

Sokolky předvedou
svou akademii

Mistrovství republiky
v kickboxu
MOST - Ve sportovní hale v Mostě se uskutečnilo Mistrovství České
republiky v kickboxingu České asociace amatérského kickboxu.
Pořadatelem byl sportovní klub Leon, který pravidelně pořádá
turnaje v kickboxu v Mostě ve spolupráci s Kung-fu centrem. Soupeřilo se na 4 zápasištích ve stužkované, point fighting, lightcontact,
ne waza gi a ne waza no gi. Poslední z jmenovaných kategorií nejsou z oblasti kickboxingu, jedná se o disciplíny z brazilského Jiu Jitsu. Turnaje se zúčastnilo 130 sportovců z 12 klubů z Česka, Slovenska a Albánie. Soutěžilo se celkem v pěti disciplínách a 27 kategoriích. Celkem proběhlo 140 vzájemných duelů a několik speciálních
soutěží. Závodníci z SK Leon vybojovali šest zlatých, šest stříbrných
a šest bronzových medailí.
(nov)

Tentokrát hned
dvakrát na extraligu
Hokejisté
extraligového HC Verva Litvínov se ve
dvou kolech po sobě představí na domácím ledě. V pátek 5. září je od 17.30 hodin
čeká zápas s Třincem. V neděli se pak tým představí od
16.00 hodin proti silnému
Hradci Králové.

Litvínov – Šest zápasů, šest vítězství. Litvínov jede! Hokejisté extraligového HC Verva se stále vezou na vítězné vlně a doposud neokusili hořkost porážky. Naposledy ze svého ledu vyprovodili Olomouc těsným výsledkem 2:1, když se jim podařil dokonalý obrat.
Domácí sice od 13. minuty prohrávali po brance Irgla, ovšem v polovině utkání srovnal na 1:1 Ščotka a ve třetí třetině strhnul vítězství
na stranu Litvínova Lukeš.
„Myslím si, že Olomouc předvedla velmi dobrý výkon. Bruslili, byli velmi silní v soubojích,
což jsme my nezachytili první
třetinu. Nám se ta první třetina
moc nepovedla, ale pak v určité části druhé třetiny přišel zlomový moment, kdy jsme zdánlivě ztracený kotouč napadali a najednou jsme začali bruslit od křídel. Pohyb jsme zlepšili
a podařilo se nám vstřelit branku při přesilovce. I když se Olomouc tlačila až do konce a chtěla s tím něco udělat, tak bych
chtěl kluky pochválit, jak konec
utkání odbojovali. Jsme rádi,
že jsme za tento víkend získali
5 bodů, ale musíme držet emoce na uzdě a po dni volna budeme muset pracovat, protože nás
čekají další těžká utkání,“ řekl
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Jednalo se tak vlastně o derby
dvou sousedů v Ústeckém kraji. Mostečtí fotbalisté měli ještě
o motivaci navíc, neboť za posledních 5 kol ani jednou nevyhráli. Přesto to byli hosté, kteří vstoupili do utkání aktivněji.
Jejich útoky byly nebezpečnější
a mostečtí hráči hledali marně
recept na hru Chomutovských.
Ve 12. minutě šli dokonce fotbalisté Chomutova do vedení,
když se prosadil Hříbal. V dalším průběhu první půle se hra
vyrovnala, do větší šance se však
hráči MFK nedostali. Do druhého poločasu nastoupili domácí fotbalisté daleko odhodlaněji a hned to bylo na hřišti vidět. Začali se postupně dostávat

před branku Chomutova a bylo
otázkou času, kdy se jim podaří vyrovnat. To se stalo v 60. minutě díky přesné teči hlavou, jejímž autorem byl mostecký Šípek – 1:1. Ve zbylé půlhodince
se oba týmy snažily strhnout vedení na svoji stranu, obrany byly ale úspěšnější. Zápas tak došel
do remízového závěru a následných penalt. V divácky atraktivním rozstřelu byli nakonec
šťastnější domácí hráči MFK díky výhře 10:9.
Mostecký FK – FC Chomutov 2:1 (0:1 – 1:1)pk. Branky:
60. Šípek - 12. Hříbal. Sestava MFK : Hanus – Vait, Rubeš,
Černý, Mirga (79. Milan Macháček), Kotlan, Masopust (66.

Šoupa), Ryška, Vaněk, Šípek,
Zdeněk Macháček (52. Holdy).
Trenér: Josef Tancoš.
Pro tři body si v osmém kole divizní skupiny B zajeli fotbalisté Baníku Souš do Březové,
kde vyhráli 0:2. Už v první minutě šla Souš do vedení po střele Vávry. V druhém poločase
pak přidal druhý úspěch Christof a hosté si tak po zásluze odváželi body.
Olympie Březová – Baník
Souš 0:2 (0:1). Branky: 1. Vávra,
72. Christof. Rozhodčí: Duda,
ŽK 3:3. 135 diváků. Sestava
Souše: Pettík – Pátek, P. Hlaváček (70. Christof), Prokop, Běloušek, Zápotocký, Popelka, Nobst, Matyáš, Strnad (86. Ducháček), Vávra (90. M. Hlaváček).
Trenér: Petr Johana.
(jak)

Výběr má pauzu a pak
míří do Olomouce
Teď má výběr Mostu
v malé kopané před sebou
pauzu a pak jej čeká daleký
výjezd na hřiště silné Olomouce. Další zápas má tedy Most na programu dne
14. října od 15.00 hodin na
hřišti Olomouce.

Černí andělé doma až
za týden
O víkendu tým házenkářek DHK Baník Most cestuje v MOL lize do slovenských
Michalovců, kde se střetne
s domácí Iuventou. Doma se
představí za týden v utkání
se Sokolem Poruba.
(jak)
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Výročí křišťálové noci připomíná výstava
„Žili mezi námi aneb Židé na Mostecku“
MOST – V mosteckém muzeu proběhla slavnostní vernisáž výstavy
„Žili mezi námi. Židé na Mostecku“. Výstava, která se uskutečnila
k příležitosti 80. výročí vypálení mostecké synagogy při křišťálové
noci, vypráví o pohnutých osudech židovské komunity na Mostecku. Výstavu inicioval týdeník Homér a vznikla ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě, Okresním archivem Most a Židovskou
obcí Teplice. K vidění bude až do konce ledna 2019.
Výstavu zahájil ředitel muzea Michal Soukup. „Na základě iniciativy, kterou vyvinul týdeník Homér a uvedl kola do pohybu, jsme se
přihlásili k výročí křišťálové noci. Letos od této smutné události uplynulo osmdesát let. Trochu se nám v letošním osmičkovém roce začalo
zdát, že toto výročí zaniklo a že připomínka na něj není tak živá, jak
by měla být. Nakonec se ukázalo, že toto téma má mnohem větší obsah i rozsah, za což jsem velice rád,“ zmínil v úvodních slovech ředitel muzea. Výstava vznikla i díky spolupráci Židovské obce Teplice,
od které získalo muzeum řadu exponátů na výstavu formou zápůjčky. Textový a obsahový materiál pomohla zajistit bývalá pracovnice
muzea a dnes pracovnice Okresního archivu v Mostě Jana Sýkorová.
„Všem těm, ale i ostatním, kteří se na této výstavě podíleli, bych chtěl
poděkovat,“ řekl dále Michal Soukup a věnoval také vzpomínku na
dnes již zesnulého bývalého předsedu Židovské obce Teplice Oldřicha Látala, který stál na počátku příprav výstavy.
Slavnostního zahájení výstavy se účastnil také současný předseda Židovské obce Teplice Michal Lichtenstein. „Jsem velice potěšen,
že jsme se zde mohli setkat a velice mě těší, že v tak hojném počtu. Na
této výstavě je krásné, že ji neiniciovala žádná židovská obec ani komunita, ale majoritní společnost. Židovská obec Teplice si tyto neblahé
události spojené s křišťálovou nocí bude připomínat na řadě míst, kde
budujeme památníky, například v Kadani nebo v Chomutově. Neustále děláme vše pro to, aby v místech, kam spadají naše možnosti, tedy v severozápadních Čechách, jsme si připomenuli nejen křišťálovou
noc, ale i historii všech osob, které zde žily,“ připomněl Michal Lichtenstein a podotkl: „V Mostě byla toho času poměrně silná a početná
židovská komunita a Židé zde žijí i dnes. Jako připomínka na tuto komunitu je zde kulturní památka Židovský hřbitov v Souši, kdy se snažíme dělat vše pro to, aby tato památka byla nejen připomínkou, ale
aby toto místo bylo místem pro setkávání lidí. Proto zde chystáme ve
zdejším kulturním centru řadu akcí v měsíci listopadu ve spolupráci
s městem Most a muzeem a tímto vás na ně srdečně zvu.“
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O čem výstava je…
„Nelze vytrhnout z historických souvislostí jen jednu etapu života
židovské menšiny na Mostecku, na kterou jsme zaměřili svou pozornost. Snažili jsme se přiblížit její podíl na životě a rozvoji regionu od
středověku až po rok 1938. Naším hlavním cílem bylo zpřístupnit veřejnosti zcela nové informace o dalších osudech 697 bývalých židovských spoluobčanů z Mostu, Litvínova a obyvatel okresu v letech 1938
– 1945,“ zmínila autorka textů Jana Sýkorová. Podklady pro výstavu vycházely především z dochovaných archivních pramenů a muzejních sbírek. Řada předmětů byla na výstavu zapůjčena ze soukromých sbírek a zapůjčením předmětů ze Židovské obce Teplice.
„Výstavu chceme věnovat všem známým i bezejmenným příslušníkům židovské menšiny z Mostecka. Těm, kteří se v minulosti i přes své
zvláštnosti začlenili do většinové společnosti. Těm, kteří zde žili svůj
obyčejný život, a těm, kteří se s příchodem nacismu opět jako mnohokrát v minulosti stali bezprávnými a pronásledovanými,“ dodala Jana Sýkorová.
(sol)
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Zaměstnanci muzea připravili zajímavý kvíz pro
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Když hořela synagoga ve starém Mostě...

děti. Byl zábavný a hlavně poučný.

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

