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Most má novou vládu a staronového primátora

MOST – Po půldruhém měsíci od komunálních voleb se dočkal i Most
nové vlády. Na ustavujícím zastupitelstvu, v úterý 20. listopadu, si
pětačtyřicet nově zvolených zástupců lidu zvolilo jednobarevnou
vládu zastoupenou vítězným hnutím ProMOST.
Nejprve zastupitelé složili slib.
Před schvalováním programu
jednání vznesla Lubomíra Mejstříková z ANO návrh na zařazení bodu týkajícího se kontroverzní vyhlášky omezení hazardu
ve městě. Návrh neprošel, stejně jako návrh Bereniky Peštové
(ANO) o pořizování on-line přenosů ze zastupitelstev.
Nejočekávanějším okamžikem
zasedání byla volba primátora,
která byla veřejná. Pro (jediný)
návrh Marka Hrvola (ProMOST)
zvolit primátorem Jana Paparegu hlasovalo 24 zastupitelů pro,
9 proti a 12 se zdrželo. Politici
odhlasovali dva náměstky primátora. Většinovou podporu získali
dosavadní náměstci primátora
Markéta Stará a Marek Hrvol - 28
hlasů pro, 5 proti a 17 se zdrželo.
Do rady města zastupitelé nominovali pouze devět členů, z dřívějších jedenácti. Novými radními se kromě primátora a náměstků stali Vlastimil Vozka, Alois
Malý, Ondřej Málek, Jiří Nedvěd,
Vladimír Kubík a Václav Zahradníček (všichni ProMOST), přičemž poslední čtyři jmenovaní
jsou v radě města nováčky.

V rámci diskuse dostal slovo například občanský demokrat Daniel Drtík. „V minulém
období jsme byli svědky někdy až
nadměrného soupeření až nevraživosti. Doufám, že dřívější zastupitelé, ale i zcela noví přistoupí ke své práci pozitivněji naladěni, aby čas, který tu strávíme,
byl příjemnější. Věřím, že opozice bude vykonávat svou funkci přísně, objektivně a s pozitivními emocemi,“ apeloval na zastupitele. S podobným příspěvkem vystoupila také zastupitelka
za ProMOST Alena Dernerová.
„Jsem ráda, že se vyhláška o hazardu dostane na nejbližší jednání, protože s ní nemám vůbec
žádný problém a podpořím ji.
Stejně tak nemám problém ani
s on-line přenosy zasedání, které
fungují i na kraji. Myslím si však,
že tyto body na ustavující zasedání nepatří, a proto jsem pro ně
nehlasovala,“ zmínila senátorka
a dodala: „Doufám také, že kontrolní činnost bude svěřena opozici, protože to je jediné zrcadlo,
které může vést město správným
směrem.“
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Foto: Město Most
Primátorem města Mostu pro volební období 2018–2022 je Jan Paparega. Celou galerii nově zvolených radních a náměstků si prohlédněte na straně 2.

 Boj o Most
MOST – Městská
knihovna Most zve
27. 11. od 17 hodin na
přednášku Ing. Miroslava
Hrabáka ke 100. výročí
vzniku Československé
republiky o dramatických
událostech na Mostecku
v roce 1918.

 Taneční zábava
LITVÍNOV – V neděli
25. 11. můžete zavítat
na taneční zábavu do
litvínovské Citadely.
K tanci a poslechu hraje
od 16 do 20 hodin Malá
muzika Chomutov.
Vstupné 50 Kč.

 Petr Kotvald
& TRIK
MOST – V Music aréně
Nový obzor vystoupí
23. 11. zpěvák Petr
Kotvald. Turné pod
názvem Best od
EXXXclusiv startuje
ve 20 hodin. Více na
www.novyobzor.cz.

Otestujte se na HIV
Test je ZDARMA!
MOST - Poslední listopadový týden bude opět patřit testování na
infekci virem HIV a žloutenky typu B a C. V Mostě se můžete nechat
otestovat v úterý 27. 11. od 7 do 12 hodin v objektu VÚHU.
„Evropský testovací týden
v našich poradnách probíhá
od 26. do 30. listopadu,“ uvádí MUDr. Daniela Fránová,
vedoucí poraden HIV/AIDS
zdravotního ústavu. „Během
týdne bude otevřeno všech dvacet našich HIV/AIDS
poraden v
devíti českých krajích.
Testy jsou tak dostupné opravdu
pro každého.“
Zásadním benefitem testování během
E v r o p s k é h o
testovacího týdne je fakt, že celé
testování probíhá
kompletně zdarma.
Kromě toho mohou
být testy anonymní.
Samotné
testování je jednoduchý a krátký proces. Trvá cca patnáct minut. Nechat se otestovat
může každý, kdo
byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména při nechráněném
pohlavním styku nebo

kontaktu s infikovanou krví při
injekčním užívání drog. Testování je jediná cesta, jak infekci
HIV odhalit. Včasná diagnostika má zásadní význam pro
účinnou léčbu. Ta může zajistit srovnatelnou kvalitu života
HIV pozitivních osob jako
u osob neinfikovaných,
zároveň zabraňuje dalšímu šíření nemoci. To je v České
republice na vzestupu. V letošním
roce k 30. září
přibylo 162 nově
diagnostikovaných HIV poz it iv n í c h .
(nov)

Červená stužka je
mezinárodně uznaným
znakem solidarity s lidmi
nakaženými virem HIV
/ trpícími nemocí AIDS
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Most odhalí památník
bitvy o Most 1918

komunální politika

Toto je nová vláda města Mostu

MOST - V parčíku za oblastním muzeem bude v úterý 27. listopadu
slavnostně odhalen památník bitvy o Most ze závěru roku 1918.
Slavnostní okamžik je naplánován na 15 hodin a kromě zástupců města Mostu a oblastního muzea se jej zúčastní i iniciátor vytvoření památníku Miloslav Hrabák, který o bitvě o Most napsal knihu. Křest této publikace bude součástí programu. Po vzniku Československa docházelo v pohraničí, obývaném menšinami, k ozbrojeným střetům mezi místním obyvatelstvem a armádou nového státu.
Kromě regulérní války, která se vedla zejména na Slovensku, a střetnutí s Polskem o Těšínsko došlo i k ozbrojenému obsazení pohraničí obývaného Němci, jehož jedním z vrcholů byla 29. listopadu 1918
bitva o Most. Památník je připomínkou bitvy samotné i obětí na
obou stranách konfliktu.
(nov)

Do čela mostecké radnice byl opět zvolený Jan Paparega.

Náměstci: Většinovou podporu získali dosavadní náměstci primátora
Markéta Stará a Marek Hrvol, který je zároveň statutárním zástupcem
primátora.

Iniciátor památníku a autor publikace Miloslav Hrabák.

David Koller v divadle

MOST – Městské divadlo v Mostě zahájilo prodej vstupenek na
koncert Davida Kollera „Acoustic Tour 2019 – Valentýnský koncert. Ten se uskuteční 4. února
2019 od 19 hodin na Velké scéně.
David Koller vyjíždí se svou
skvělou kapelou na další část
akustického turné. Doposud vyprodal přes třicet sálů v českých
a moravských divadlech a kulturních domech. Nyní ho čeká
další jarní část koncertů, kam
zavítá s repertoárem svých hitů v akustickém aranžmá. Nenechte si
ujít skladby Chci zas v tobě spát, Troubit na trumpety by se nám líbilo, Gypsy love, Recidiva nebo Lovec střelec doktor&vědec a další v intimní atmosféře divadelních či jiných sálů a poznejte Davida
Kollera s jeho kapelou v netradiční poloze. Koncerty jsou k sezení.
Vstupné: 650 a 690 Kč. Platba vstupenek pouze v hotovosti.
(nov)

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
ROBERTA VANA
MOST – V pátek 7. prosince 2018 proběhne v Galerii výtvarného
umění v Mostě vernisáž výstavy fotografií Roberta Vana. Představí
díla ze souborů Memories a Fotka nemusí být ostrá. Půjde o poslední výstavu v dlouholeté samostatné historii galerie.
Kolekci „Fotografie nemusí být vždy ostrá“ tvoří 25 černobílých
fotografií z let 1984 až 2015. Významná část snímků je záměrně neostrá, což je jedním ze specifik Vanovy tvorby. Soubor „Memories“
jsou opravdu memories – čili vzpomínky. Autor je zachycuje pro
něj netradičně barevným polaroidem a následně je zpracovává technikou cross processing, kterou s oblibou používal v raném období
své tvorby. Memories jsou oslavou minulosti i přítomnosti určenou
všem fanouškům Roberta Vana i všem milovníkům klasické i módní fotografie.
Výstava potrvá do 6. ledna 2019. Otevřeno je denně mimo pondělí 9-17 hodin. V období vánočních svátků je otevřeno jako obvykle, jen v úterý 25. 12. 2018 a 1. 1. 2019 je zavřeno. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti a senioři 5 Kč.
(nov)

V sobotu 8. prosince proběhne ve spolupráci s agenturou OLIVE Art
workshop, který povede osobně Robert Vano. Jeho účastníci se mimo
jiné teoreticky i prakticky naučí, jak fotografovat portrét a akt.

Nově zvolená rada města: První řada zleva: Vlastimil Vozka, Alois Malý, Ondřej Málek, Vladimír Kubík, Jiří Nedvěd, Václav Zahradníček, zadní řada:
Markéta Stará, Marek Hrvol.
3x foto Město Most

Od Rozkvětu k Prioru městský bulvár
MOST – Město Most připravuje architektonickou soutěž na řešení
veřejného prostranství části třídy Budovatelů. Konkrétně se jedná
o prostor od křižovatky u Rozkvětu po křižovatku u Prioru. Ten se
má stát hlavní městskou třídou.
Cílem nové studie má být nově vytvořený kultivovaný a dopravně zklidněný prostor se zelení a městským mobiliářem sloužící převážně chodcům. „Ná-

vrh řešení by měl obsahovat také
dopravní řešení včetně parkovacích míst a vybudování samostatných jízdních pruhů pro cyklisty,“
uvedla tisková mluvčí mostecké-

ho magistrátu Alena Sedláčková
a dodala: „Pro zpracování studie
se jako nejvhodnější zadání jeví
otevřené vícefázové zadávací řízení se soutěžním dialogem. Jedná se o formu soutěže, která slouží
k úplnému definování, doplnění či
zpřesnění záměrů zadavatele před
zpracováním studie.“ Soutěžní porota včetně jejích pomoc-

ných orgánů by se měla prvně
sejít zhruba v polovině prosince. Město také počátkem ledna
příštího roku podá žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu architektonické a urbanistické soutěže obcí
pro rok 2019. Samotné vyhlášení
soutěže se předpokládá též v lednu 2019.
(sol)

Zapojte se do charitativní sbírky a darujte teplé oblečení!
MOST – Chtěli byste udělat dobrý skutek a pomoci lidem v nouzi? Máte vhodnou příležitost přispět do charitativní sbírky pod
názvem „Daruj a zahřej“ teplým
oblečením pro ženy i muže, ale
i pro děti. Věci můžete přinášet
až do 20. prosince na čtyři sběrná
místa, většinou azylové domy.
V letošním roce se koná již
druhý ročník charitativní sbírky
Daruj a zahřej, kterou iniciovali asistenti prevence kriminality
z Městské policie v Mostě. Letos
se k asistentům ale připojily další organizace a obecně prospěšné společnosti, jako je K srdci
klíč, Oblastní charita Most a Diakonie ČCE se svým Azylovým
domem. „Zapotřebí je zejména
zimní oblečení pro muže a ženy teplé ponožky, zimní boty a bundy, zateplené kalhoty, termo prádlo, šály, čepice, rukavice, spacáky a deky (vše čisté, vyprané). Věci, které nebudou využity pro lidi
bez domova, budou k dispozici
dalším potřebným lidem. Uvítáme i teplé oblečení pro děti,“ radí občanům, kteří by se rádi do
sbírky pro lidi bez přístřeší zapojili, preventistka Městské policie v Mostě Veronika Loucká.

Sbírka končí 20. prosince. Poté bude vybrané oblečení předáno na vánočním setkání, na kterém dostanou
lidé bez domova nejen teplé jídlo a oblečení, ale také radu od partnerských společností, jak mohou svoji
situaci řešit.
Vloni se do dobročinné akce zapojilo bezmála sedmdesát
Mostečanů, zaměstnanců magistrátu, městské policie a rodiče
dětí ze soukromé mateřské školy Čtyřlístek. „Přínosem této akce je, že se potřebným lidem dostane materiální pomoci, ale zejména pomůže zprostředkovat
neformální kontakt klientů s organizací, která jim může pomoci
situaci bezdomovectví řešit. Z loňského setkání si dokonce pracovníci azylového domu jednoho kli-

enta hned odvezli a ubytovali.
Chceme lidem bez přístřeší pomoci se z ulice dostat a podobná akce může být tím pravým impulzem, který potřebují,“ uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.
Sbírka „Daruj a zahřej“ se letos stala součástí Zimního humanitárního opatření 20182019 pro osoby bez přístřeší,
o které pečuje společnost K srdci klíč prostřednictvím azylových domů pro muže a pro rodi-

Sbírka probíhá na těchto místech:
K SRDCI KLÍČ, o. p. s. Azylový dům pro muže, L. Štúra 2504/4 (kdykoliv během dne)
CHARITNÍ ŠATNÍK, J. Kříže 846/21 (ve všední dny od 7 do 15 hodin)
AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI, M. Alše 3274 (kdykoliv během dne)
SLUŽEBNA MP Most, v pasáži U Lva, ulice Radniční (PONDĚLÍ a STŘEDA od 12 do 15 hodin)

ny s dětmi a nocleháren. „Rádi
bychom za naši společnost poděkovali občanům města Mostu a spolupracujícím organizacím za jejich výjimečnou solidaritu a štědrost. Sbírky, jako je
tato, ukazují, že i když v Mostě
není sociální situace právě ideální, soucítí jeho obyvatelé s těmi nejchudšími a snaží se jim
pomoci, jak mohou. Tím, že následně předáváme pomoc potřebným, jim nejen často chráníme zdraví, či někdy dokonce
život, ale také nám to usnadňuje komunikaci s nimi a můžeme je tak nasměrovat do služeb,
které jim pomohou s návratem
do běžného života,“ vysvětlil
Karel Komárek, ředitel společnosti K srdci klíč.
(sol)

zpravodajství

Na „tunel“ v mostecké nemocnici
čekají pacienti zatím marně
MOST – Specializované pracoviště magnetické rezonance mělo letos fungovat i v mostecké nemocnici. Pacienti však stále musí dál
čekat dlouhé týdny a měsíce na toto vyšetření v okolních nemocnicích. Záležitost se totiž „zasekla“ na veřejné zakázce na projekt, do
které se nikdo nepřihlásil.
„Vybudování nového pracoviště magnetické rezonance Krajská zdravotní plánuje v 1. podzemním podlaží budovy A v prostorách bývalé lékárny. Nová
Nemocniční lékárna byla oproti tomu nedávno umístěna do
prostor v 1. nadzemním podlaží stejné budovy,“ připomněl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala. Povolení zakoupit a zřídit v Mostě pracoviště
magnetické rezonance Krajská
zdravotní obdržela teprve 15.
listopadu 2017 a to od Komise

pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. přístrojové komise.
Projektová
dokumentace
na stavební úpravy pracoviště magnetické rezonance měla vzejít ze soutěže, která začala již loni v prosinci. A právě na tom se celá věc „zasekla“.
„V současné době je zpracována
studie umístění nového pracoviště. Krajská zdravotní opakovaně vyhlásila veřejnou zakázku na zpracovatele
projektové dokumenMagnetická rezonance je unikáttace, ovšem bez výní metoda hlavně pro diagnostikosledku. Hlavním důvání neurologických, ortopedických
vodem byl nízký či
a onkologických onemocnění, která
žádný počet nabíje bez škodlivého ionizujícího záření.
dek,“ připustil Petr
Tato metoda zobrazuje lidské orgáFiala. Naposledy byny na základě jejich chování v silném
la vyhlášena veřejná
magnetickém poli. Výhodou je větší
zakázka v tzv. režipřesnost při zobrazení většiny orgámu design and build.
nů. Čekací doba na vyšetření je obecPředmětem zakázky
ně v celé ČR dlouhá, protože zařízebylo zpracování proní bývá jen ve větších nemocnicích.
jektové dokumenKrajská zdravotní by postupně chtěla
tace včetně zajištění
magnetickou rezonancí vybavit všech
inženýrské činnospět svých nemocnic. Dosud je magti a následné provenetická rezonance jen ve dvou z nich.
dení stavebních praV Teplicích a Ústí nad Labem.
cí. „Ani v rámci této

Magnetická rezonance, které se měli pacienti na Mostecku dočkat už
letos, znamená jednoznačně zlepšení dostupnosti vyšetření, současně
také zkrácení objednací doby k těmto vyšetřením. Vyšetření pomocí
magnetické rezonance je totiž diagnosticky nesmírně přínosné pro
celou řadu diagnóz.
veřejné zakázky jsme neobdrželi
žádnou nabídku. V současné době se proto provádí právní analýza možného dalšího postupu tak,
aby bylo možné co nejdříve vybrat zpracovatele projektové dokumentace a následně přistoupit k realizaci stavebních prací,“
uvedl dále Petr Fiala.

Pořízení přístroje i stavební
úpravy pro jeho umístění jsou
kryté z investičních dotací od Ústeckého kraje v celkové předpokládané výši 44 milionů korun.
Náklady na pořízení přístroje
jsou 32 miliony korun a na vybudování pracoviště 12 milionů korun.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

U motorek i motokol se prodlužuje „technická“
MOST – Už od začátku října platí nová pravidla technických prohlídek a kontrol pro řidiče motocyklů,
mopedů, tříkolek a motokol. Novela zákona těmto řidičům umožňuje prodloužení doby technických
prohlídek na šest a čtyři roky.
Novými pravidly se od října
řídí vlastníci vozidel kategorie L.
Tedy takových vozidel, která mají méně než čtyři kola. Při zakoupení nového motocyklu, mopedu, tříkolky nebo motokola, které dosud nebyly registrovány, je
nově povinnost absolvovat technickou prohlídku až po šesti letech a následně každé čtyři roky.
To se týká i v současnosti již za-

registrovaných vozidel, u nichž se
příslušná doba automaticky prodlužuje. „Prodloužení technické prohlídky zaznamenává registr vozidel, kde vlastník silničního
vozidla předloží velký technický
průkaz, registrační značku, žádost
a občanský průkaz,“ informoval
vedoucí oddělení registrací, dopravy a komunikací mosteckého
magistrátu Vojtěch Brzoň.

Další novinkou je možnost
předložení dokladu o provedení
pravidelné technické prohlídky
z jiného členského státu Evropské unie. „Při zápisu silničního
vozidla do registru silničních vozidel může vlastník silničního
vozidla předložit doklad o provedení pravidelné technické prohlídky z jiného členského státu.
Za takový doklad je považován

protokol o technické způsobilosti vozidla vydaný na základě absolvované pravidelné technické
prohlídky. Podle platných pravidel musí být tento doklad vydán
zemí poslední registrace vozidla,
tedy země, kde bylo vozidlo naposled registrováno, a přeložen
do českého nebo slovenského jazyka. V tomto případě vlastník
silničního vozidla předloží protokol o evidenční kontrole, který
není starší 30 dní,“ doplnil Vojtěch Brzoň.
(sol)

Sbírka na podporu dobrovolnictví
vrcholí – kupte si šperk nebo kávu
MOST - Ještě do konce listopadu můžete přispět svými šperky, bižuterií i drobnými dekoracemi do dobročinného bazaru
na podporu rozvoje Dobrovolnického centra v Mostě.
Bazar je součástí kampaně
„Dobrovolnictví je šperk“. Darované šperky budou v prodeji v průběhu adventu - 1. 12.
na hradě Jimlín, 2. 12. na zámku v Litvínově a 3. - 6. 12. na
1. náměstí v Mostě. Loni takto mostečtí dobrovolníci získali přes třináct tisíc korun a čtyři nové spolupracovníky. Letošní novinkou kampaně byl také
dobročinný pochod a Dobrokavárna.
„Dobrovolnická práce je nezastupitelná, v Čechách však stále
ještě není tak rozšířená jako jinde v Evropě. Přitom mnoho sociálních či zdravotnických zařízení
by se dnes už bez dobrovolníků
neobešlo,“ říká vedoucí Dobrovolnického centra v Mostě
Květa Bláhová. Dobrovolníci doučují školáky ze sociálně
znevýhodněných rodin, věnují
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se dětem v kojeneckém ústavu,
pomáhají zdravotně hendikepovaným. Často také navštěvují klienty v domovech pro seniory, předčítají jim, doprovází
je na procházky a nákupy nebo
pomáhají při různých společenských a sportovních aktivitách
v domově. Každý z dobrovolníků si své zaměření může vybrat sám. Přesto je jich stále nedostatek.
Dlouhodobou aktivitou Dobrovolnického centra je také
Dobrokavárna v Mostě, která zahájila provoz letos v září.
„Kavárna je otevřena je každou
první středu v měsíci od 16 hodin v prostorách Dobrovolnického centra na třídě Budovatelů v Mostě (budova Business
Centra-bývalé Báňské stavby).
Můžete si tu pochutnat na domácím pečivu i dobré kávě, setkat se s dobrovolníky a dozvědět
se všechny informace o jejich činnosti na Mostecku,“ doplnila ředitelka Diakonie Most Markéta
Strížová.
(nov)

 Ptejte se politiků
Kdo vymyslel, že u čerpací
stanice MOL bude kruhový objezd?
Hlavním důvodem pro vytvoření okružní křižovatky ulice Velebudická - J. A. Komenského bylo zlepšení plynulosti silničního provozu zejména při výjezdu z ulice J. A. Komenského.
Dalším důvodem bylo odstranění problému s výjezdem od čerpací stanice, kdy často docházelo
k situacím, kdy vozidla vyjíždějící od čerpací stanice a nedávala přednost vozidlům odbočujícím vlevo z ulice J. A. Komenského. Čerpací stanice je totiž
místem ležícím mimo pozemní
komunikace a není tudíž křižovatkou. Nové řešení prostřednictvím okružní křižovatky tento
problém odstraní a výjezd legitimuje. Celý nový záměr dopravních úprav ulice Velebudická bude s odstupem času opětovně vyhodnocen a v případě nutnosti
budou provedeny úpravy.
Je v plánu oprava vozovky v ul. Svážná? Silnice utrpěla v době výstavby parkoviště u nemocnice, kdy zde jezdila těžká technika.
Na požadovanou opravu bude zpracovaná cenová nabídka
k opravě na rok 2019, který bude předložen vlastníkovi komunikací ke schválení. V tuto chvíli
prověřujeme uložení sítí.
Proč se nevyváží plast? Například v ulici Česká je již několik dní plný kontejner a okolo plno pytlů, které by zaplnily další.
Svozové dny na komoditu PLAST jsou periodicky pá-

Jan Paparega

tek, sobota, neděle na celém území města Most. Stanoviště v ul.
Česká bl. 627 bylo řádně vyvezeno minulé svozové dny. Je tedy možné, že se vám může zdát,
že zde odpad (plast) je několik
dní (tedy cca max. týden) nevyvezen. Byla provedena kontrola
a celé sídliště bl. 600 bylo řádně
vyvezeno od uvedené komodity.
Ještě malá poznámka ke zmíněnému stanovišti, tato stanoviště
jsou určena pro potřeby občanů
bydlících v uvedené lokalitě a nikoli k místu ukládání odpadů od
podnikatelských subjektů, což se
v daném případě i stalo a zmíněná komodita, která byla v pytlích
naskládána, nepocházela z bytových jednotek občanů nýbrž od
podnikatelských subjektů a na
stanovišti byla uložena neoprávněně.
Odpovídá primátor města
Mostu Jan Paparega

k 80. výročí Křišťálové noci

HOLOCAUST NA MOSTECKU

S novými informacemi o osudech židovských
spoluobčanů v letech 1938-45
Vás seznámí PhDr. Jana Sýkorová

27. listopadu 2018 od 17 hodin
Vstupné 20 Kč

Pro Cenu sympatie do Senátu

Advent bude ve znamení pomáhání šperkem.

MOST - Ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě Martin Strakoš
obdržel v budově Senátu ČR prestižní
ocenění „Cena kvality v sociální péči“
za rok 2018 v kategorii jednotlivců
a to „Cenu sympatie“.
Cílem toho projektu je hledat, podporovat a každoročně morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří v této náročné době vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí
pro uživatele všech typů sociálních
služeb. Výjimeční jsou poskytovatelé
zejména tehdy, když svým postojem
k práci potvrzují, že kvalita je především v profesionalitě a osobním přístupu.
(nov)

Martin Strakoš

4

23. listopadu 2018

POLEDNÍ MENU
26. 11. – 30. 11. 2018

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

Pondělí
Frankfurtská s párkem
150 g

35 Kč

Smažený vepřový Cordon bleu, bramborová kaše,
trhané listy salátu

115 Kč

150 g

Kuřecí Wok, dušená rýže

105 Kč

350 g

Špagety carbonara

99 Kč

ÚTERÝ
Hovězí vývar s fritátovými nudlemi
150 g

Vepřový vrabec na česneku, špenát, chlupatý knedlík

150 g

Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, těstoviny
nebo houskový knedlík

350 g

Zapečené francouzské brambory, kyselá okurka

30 Kč
115 Kč
105 Kč
99 Kč

STŘEDA
Dýňová krémová
150 g

Hovězí roštěnky na houbách, dušená rýže

150 g

Kuřecí medailonky na bylinkách, salátek z červené

150 g

35 Kč
125 Kč

čočky se zeleninou

115 Kč

Vepřové maso dušené v mrkvi, vařený brambor

105 Kč

ČTVRTEK
Ruský boršč
220 g

bramborové šišky
150 g
200 g

35 Kč

Pečený králík na černém pivu s restovanou zeleninou,
125 Kč

Pečený karbanátek se slaninou, bramborová kaše,
okurkový salát

115 Kč

Zabijačkový guláš, špekový knedlík

105 Kč

PÁTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi

30 Kč

150 g

Hovězí roastbeef, vařený brambor, tatarská omáčka

125 Kč

220 g

Pečené kuře na bílém víně se žampiony, šunkový knedlík

115 Kč

150 g

Uzené maso, hrachová kaše, kyselá okurka, cibulka

105 Kč

SPECIÁL

340 g – PEČENÁ KONFITOVANÁ HUSA S DUŠENÝM ZELÍM
A BRAMBOROVÝMI NOKY

165 Kč

Doba přípravy speciálu 20 min.
		

zpravodajství

Knihovna připravuje zajímavé novinky,
těšit se můžete ještě letos!
MOST – Městská knihovna v Mostě chystá novinky. Veřejnost se
může těšit například na elektronické knihy nebo nově na Noci s Andersenem. Větší prostor v knihovně dostanou ale i mladí čtenáři či
senioři.
Dlouho očekávané půjčování elektronických knih v systému
e-reading spustí knihovna na začátku prosince. Registrovaní čtenáři si zde budou moci zdarma půjčovat elektronické knihy.
„Co se týče podmínek, za jakých
bude možné si zdarma půjčovat
e-knihy, ty se nyní ladí a čtenáři
se je včas dozvědí,“ uvedl ředitel
knihovny Petr Petrik. Více možností a lepší nabídku budou moci
využívat nově také ti, kteří se rádi
učí cizím jazykům. „Domníváme
se, že rodičům malých dětí, žákům
i studentům chybí kvalitní zdroj
současné cizojazyčné literatury
a to v angličtině, němčině, francouzštině i jiných jazycích. Vyčlenili jsme proto jednu místnost právě pro tuto literaturu a začali jsme
ji ve větším množství nakupovat.
Sledujeme současné trendy a to, co
mají rádi i mladí lidé si u nás mohou také půjčit,“ uvedl dále ředitel knihovny.
V současné době knihovna
pracuje na plánu pro příští rok.
Pokračovat bude v pořádání kurzů, přednášek i autorských čteních a to minimálně ve stejné intenzitě jako letos. „Nicméně už
teď víme, že se zapojíme do projektu Noc s Andersenem, který v naší knihovně nebyl,“ prozradil dále ředitel. Na Noc s Andersenem,
noční kouzelné pohádkové dobrodružství pro děti, které se pravidelně koná v mnoha knihovnách, se mohou v Mostě těšit
29. března 2019. Stejně se knihov-

na zapojí do celorepublikového
Týdne poezie, který proběhne
v listopadu příštího roku. Týdne
poezie se v knihovnách zúčastňují mladí autoři, kteří přednášejí
zájemcům svá díla, probíhají různé soutěže. Aktivně se do této akce zapojují základní i střední školy. „Příští rok je pro nás významný
i tím, že budeme slavit 100. výročí
Knihovního zákona. Tento zákon
z roku 1919 byl výjimečný mimo
jiné tím, že umožnil vznik veřejných knihoven prakticky v každé
obci. I v současné době tak máme nejhustší síť knihoven na světě.
Češi jsou velcí milovníci čtení a do
knihoven chodí velmi rádi,“ podotýká Petr Petrik. V příštím roce
proběhne opět Týden knihoven
i pasování prvňáčků.
Více prostoru dostanou také
skupiny mladších čtenářů, tzv.
young adults. Pro ně knihovna již
nyní pořizuje více titulů. „Vzorem
nám může být festival Humbook,
který kombinuje přednášky s autory a youtubery. Na festival, kam
se sjíždějí stovky mladých milovníků literatury, se předvádějí knižní
novinky, pořádají se zde workshopy, besedy s autory knih. Setkávají se zde uživatelé instagramu, kteří se znají pouze z této sítě. Některé prvky bychom chtěli aplikovat
i u nás v knihovně,“ slibuje dále
Petr Petrik a dodává, že větší pozornost se bude věnovat také seniorům: „Máme v plánu k nám
také přivážet seniory z mosteckých
penzionů.“
(sol)

Autodrom podpořil práci neonatologických
sestřiček a lékařů mostecké nemocnice
MOST - Vedení společnosti AUTODROM MOST podpořilo Purpurový
ples, uspořádaný v pátek 16. listopadu v předvečer Světového dne
předčasně narozených dětí. Benefiční akci zorganizovala nezisková
společnost Nedoklubko ve spolupráci s městem Most jako hold práci neonatologických zdravotních sester a lékařů dětského oddělení
mostecké nemocnice.
„Jde o velmi záslužnou a vysoce specializovanou práci, které si
moc vážíme. Máme štěstí, že neonatologické centrum v Mostě patří k naprosté špičce v republice,
a to právě i díky týmu uznávaných expertů ve svém oboru. Naší
motivací je i skutečnost, že jednou
z našich prioritních preventivních
aktivit je výuka a výcvik bezpečného chování účastníků silničního provozu pro předškoláky a děti

Z

MOST - Hned v několika lokalitách města Mostu dojde v sobotu
24. listopadu v době od 8.30 do 16 hodin k přerušení dodávky elektřiny.
Informuje o tom společnost ČEZ Distribuce. Jedná se o tyto lokality: Dělnická 43, parc. č. 396/19, parc. č. 396/28, Skyřická 1, 8-10, 44,
105, 110, Velebudice 110U, V Luhu parc. č. 4992/2, Vtelenská parc. č.
1687/2, parc. č. 6195/12, Vtelno 106-9, 1046, 106U. Bližší informace získáte na telefonním čísle 840 850 860 nebo na webu www.cez.cz.

svém areálu, zve je na doprovodné programy závodních víkendů.
(nov)

Rady města Mostu

Za informace více

Most bez elektřiny

ze základních škol,“ vysvětlil rozhodnutí výkonný ředitel autodromu Ivo Diviš. Do purpurové
barvy, která je symbolem Světového dne předčasně narozených
dětí, se minulý pátek večer zahalila dominanta města – hrad
Hněvín. V oficiální části plesového večera organizátoři představili práci a péči neonatologických
sester a lékařů a předali jim ceny
„Pomáhám srdcem“.

Mostecký autodrom podporuje potřebné dlouhodobě. Letos už
poskytl finanční
dar spolku AMA –
SOP, který poskytuje odborné poradenství onkologickým a postonkologickým pacientům
a jejich rodinným
příslušníkům. Autodrom pomáhá
i chlapcům a děvčatům z dětských
domovů. Organizuje pro ně například exkurze se zábavním
programem, soutěže o ceny ve

MOST - Od 1. ledna příštího
roku dojde ke změně v sazebníku
úhrad za poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím. „Navýšena
bude cena za DVD o velikosti 8,5
GB, a to z ceny 25 na 35 Kč. Ceny
ostatních nosičů dat zůstávají stejné, a to CD 10 Kč, DVD 4,7 GB 10
Kč,“ informovala mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Mění se
také úhrada za každou započatou
hodinu vyhledávání informací
jedním zaměstnancem v případě
rozsáhlého vyhledávání, a to ze
stávajících 250 na 254 Kč. Cena
je odvozena z ročních nákladů na
platy zaměstnanců města Mostu.
„Nadále platí, že v případě, kdy
celková výše úhrady přímých nákladů vzniklých na základě jedné

žádosti nepřesáhne 50 Kč, nebude
úhrada po žadateli požadována,“
doplnila mluvčí.

Dopravní obslužnost
MOST – Radní schválili novou smlouvu o zabezpečení dopravní obslužnosti MHD. Řeší kompletní zajištění autobusové a tramvajové dopravy
prostřednictvím stávajícího dopravce, tedy Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.
Finanční kompenzace podle již
schváleného projektu organizace MHD pro příští rok je ve výši 100 766 000 Kč. Zpracována
byla i smlouva o zajištění MHD
pro příměstí a smlouva k integraci MHD. Nové smlouvy musí schválit zastupitelé.

Správa Repre
MOST – Správu kulturního domu Repre bude
i nadále provádět Mostecká bytová, a. s. Radní schválili zadání veřejné zakázky na období od
1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 uvedené společnosti za měsíční odměnu ve výši 79 200 Kč bez DPH.

Plesy v Repre
prodlouženy
MOST – Radní také schválili Městskému divadlu v Mostě prodloužení nájemní smlouvy na prostory v Repre.
„Z důvodu zajištění plesové sezony 2019/2020 bude smlouva,
ve vazbě na připravovaný rozpočet, prodloužena o jeden rok,
tedy do 30. 4. 2020. Výše měsíč-

ního nájemného 5 125 Kč bez
DPH zůstane zachována,“ doplnila tisková mluvčí Alena Sedláčková.

Vrty u kostela
MOST – V širším okolí továrny RICO EHCG nedaleko
děkanského kostela bylo umístěno pět hydrogeologických vrtů. Budou monitorovat hladinu spodní hlubinné vody. Poslední z vrtů byl umístěn začátkem listopadu. „V současné
době se provádějí čerpací zkoušky pro všech pět vrtů najednou.
Poté bude následovat tří až pětileté období monitoringu,“ informovala tisková mluvčí Alena Sedláčková.
(sol)

zpravodajství
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Rekonstrukce mostu do Rudolic má skluz
MOST – Most do Rudolic je již
kompletně zdemolovaný. Během bouracích prací ale došlo
ke komplikacím a zdržení. Po
novém mostě by řidiči měli
opět začít jezdit zhruba v říjnu
příštího roku.
K rekonstrukci město přistoupilo na základě zpracovaných diagnostických průzkumů a prohlídek. Z nich totiž
vyplynulo, že most je v celkově špatném technickém stavu
a ještě před zahájením rekonstrukce zde musel být omezen provoz. „Původní most je
v současné době zcela odstraněn. Během realizace bouracích
prací došlo k mírným komplikacím. V místě založení nového mostu byly obnaženy stávající železobetonové konstrukce, které nebyly zdokumentovány v archivní dokumentaci
a s jejichž existencí se nepředpokládalo. Vzhledem ke kolizi se založením nového mostu bylo nutné tyto konstrukce
vybourat, což prodlužilo dobu
bouracích prací a výluk na trati,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Po novém mostě do Rudolic se budeme moci projet příští rok v říjnu.

ho fondu dopravní infrastruktury. Zhruba 6,7 milionu korun uhradí město ze svého rozpočtu.
V současné době tak platí pro
řidiče objízdné trasy, které měří zhruba čtyři a půl kilometru.
Stejně tak objížďky využívá i autobusová linka č. 10. Přes trať se
nyní dostanou jen pěší, pro něž
v místě vznikla provizorní
Objízdná trasa autobusů si vyžádá navýšení ujetých kilometrů, a to o 17 200
lávka. „Lávka,
km a navýšení prokazatelné ztráty o 527 tisíc Kč.
která je částečně dřevěV současné době probíhají
přípravné stavební práce na založení nového mostu. Zakázku realizuje firma SMP – SG,
Most – Rudolice, jež se s nabídkovou cenou ve výši zhruba
68 mil. Kč stala vítěžem. Finanční prostředky na demolici
a výstavbu mostu nového z většiny pokryje dotace ze Státní-

ná, se zrealizovala před samotným odstraněním mostu. Lávka je opatřena ocelovým zábradlím s ochranným pletivem a nad
železniční tratí je doplněna protidotykovou zábranou ze stávajícího mostu. Délka lávky je sto
metrů a šířka průchozího prostoru 1,5 metru. Na konzolách lávky jsou uloženy přeložky splaškové kanalizace, silových kabelů veřejného osvětlení a nízkého napětí,“ doplnila dále Alena
Sedláčková.
(sol)

Závodní okruh se v pondělí uzavřel
MOST - Velký závodní okruh mosteckého autodromu v celkové délce 4,212 kilometru je od pondělí 19. listopadu mimo provoz.
Stavební firma zahájila další část plánované výměny asfaltového povrchu dráhy, který
už nevyhovuje kritériím mezinárodní automobilové federace
FIA ani normám evropské motocyklové federace FIM Europe. Dělníci vyfrézují starý a na
mnoha místech už hrbolatý asfalt v úseku dlouhém 2,4 kilometru a poté jej nahradí novou vrstvou. Nezbytná obnova
asfaltového povrchu vyjde na
zhruba 15 milionů korun. Termín dokončení prací závisí na
počasí.

Obnova asfaltu velkého závodního okruhu je součástí plánované obnovy a modernizace
areálu autodromu. Začala před
třemi lety a bude pokračovat
i v následujícím období. Celkem
si vyžádá mezi 100 až 150 miliony korun. Podařilo se již dokončit generální rekonstrukci servisních boxů, vybudovat galerii
s výstavními prostory pro VIP
hosty, administrativní budovy na
polygonu i v paddocku mají novou omítku. Autodrom otevřel
pneuservis s rychloservisem, nabídkou vyčištění vozu a prode-

jem
doplňkového sortimentu pro všechny
motoristy, kterým slouží po rekonstrukci i čerpací stanice pohonných hmot
a veřejná dobíjecí elektrostanice
s nepřetržitým
provozem „Milovníci jízd mimo
Na závodním okruhu se mění asfaltový povrch.
konvenční cesty
jistě přivítají rozšíření ploch na- s jeho rozvojem pomohou. Mášeho offroadového areálu Czech me totiž v zásobě ještě řadu zajíMotorland. Od modernizace are- mavých ambiciózních projektů,“
álu autodromu si slibujeme pří- uvedl výkonný ředitel Autodro(nov)
chod dalších partnerů, kteří nám mu Most Diviš.

Most je v Česku pořád na špičce v nezaměstnanosti
ÚSTECKÝ KRAJ – Nezaměstnanost v Ústeckém kraji klesla za poslední měsíc o 4,5 procenta. Bez práce je nyní v celém kraji přes pětadvacet tisíc lidí, které eviduje krajská pobočka úřadu práce. V Mostě se
drží stále nejvyšší počet nezaměstnaných v celém kraji, a to až šest
procent!
U mosteckého úřadu práce je lém Ústeckém kraji. Hranici
momentálně v evidenci 4 772 li- více než čtyř tisíc nezaměstnadí bez práce. V předchozím mě- ných překročil za minulý měsíc
síci to bylo 5002 nezaměstna- ze sedmi okresů kromě Mostu
ných. Stále je to ale nejvyšší čís- pouze Chomutov a to na 4 372
lo ze všech okresních měst v ce- nezaměstnaných a město Ústí

nad Labem s počtem 4 144 lidí
bez práce.
Město Most se dlouhodobě
drží na špici v nezaměstnanosti, která už vyšplhala k hranici šesti procent. Celkově přitom
nezaměstnanost v kraji každý
měsíc klesá, a to nyní až o čtyři a půl procenta na 4,3 procenta nezaměstnaných. V celé
ČR se přitom nezaměstnanost

KURZ BEZPEČNÉ JÍZDY

FOR LIFE
Celodenní kurz bezpečné jízdy
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pohybuje na hranici pouhých
2,8 procenta.
K poslednímu říjnu je v evidenci krajské pobočky úřadu
práce 25 666 osob. Počet nezaměstnaných byl celkově o 1 219
nižší než na konci předchozího
měsíce a ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku nižší
o 6 518 osob. Meziměsíční pokles uchazečů o zaměstnání zaznamenaly nejvíce okres Teplice (-5,5 %) a nejmenší okres Děčín (-3,4 %).
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 6 262 uchazečů o zaměstnání, tedy 24,4 procenta všech uchazečů vedených
v evidenci. „Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo všech
sedm okresů, nejvyšší byl v okrese Most (6 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán
v okrese Litoměřice (3 %),“ uvedl Michal Tuček, analytik trhu
práce z krajské pobočky Úřadu
práce ČR.
Kraj evidoval také k poslednímu říjnu 15 278 volných pracovních míst. Jejich počet byl
o 198 vyšší než v předchozím
měsíci. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,7 uchazeče, z toho nejvíce
v okrese Ústí n. L. (3,6) a nejméně v okrese Teplice (1,1). (sol)

Rodinné trable
Lukáš žil jen s matkou. Rodiče
se rozvedli, když mu bylo sedm let.
Od té doby se neustále dohadovali
o alimenty. O tom, kdy ho otec bude mít a kdy ne, jak ho vychovávat
a s kým se má Lukáš stýkat. Když si
matka našla nového partnera, boj
mezi rodiči se ještě přiostřil. Otec
zásadně nesouhlasil s tím, aby žil
matčin přítel s Lukášem v jednom bytě.
Válka mezi rodiči se
vlekla roky a Lukáš
stál mezi nimi. U táty poslouchal, jaká je
máma kurva, která
rozbila rodinu a tahá
se s cizím chlapem.
Máma o tátovi neřekla nic jiného, než
je to násilnické hovado a alkoholik. Když
byl Lukáš dítě, každý večer před spaním si představoval, jaké by to bylo, kdyby s nimi táta bydlel a s mámou se měli rádi. Záviděl spolužákům, kteří měli doma pohodu.
Když mu bylo patnáct let, přestal
k tátovi chodit. Už měl dost všech
těch hádek a nadávek. Nechtěl poslouchat, co si táta myslí o jeho
mámě a nechtěl celý víkend sledovat, jak táta utápí sebelítost v alkoholu. Ani doma ho to příliš nedrželo. Máma střídala chlapy a každou chvíli se jí hroutil nový vztah.
Každý z jejích amantů byl jen kopií jeho otce. Máma prostě tyhle
typy přitahovala. Alkoholiky se
sklonem k násilí. Navíc jí vysávali z peněz, takže byli s mámou věčně samý dluh. Každý měsíc bojovala o to, aby zaplatila nájem, někdy nezbylo Lukášovi ani na obědy
ve škole. Nesnášel, když ho spolužáci litovali. To si spíš uměl poradit
s tím, když se mu vysmívali. A tak
se svých vrstevníků stranil. Volný
čas trávil v horách, které měli za
městem. Chodil po lesích, pozoroval přírodu, do skicáku si maloval
obrázky. Rád by i fotil, ale snad jako jediný v celé škole neměl mobil.
Nechodil na žádné společné akce, nemohl si dovolit žádný sport.
Představoval si, jaký bude jeho život, až bude dospělý. Jak si najde
práci a začne si vydělávat peníze.
Jak si bude moci našetřit na pěkné věci, které jeho spolužáci měli,
ale on si je nemohl dovolit. Bude se
oblékat podle toho, co se mu líbí.
Začne chodit do posilovny. A každý pátek půjde do restaurace na
dobrou večeři. Rád by studoval na
gymnáziu, ale v jeho městě gymnázium nebylo. Máma si nemohla dovolit platit internát nebo každodenní dojíždění. Táta byl jako
obvykle bez práce a žádné alimenty neposílal. A tak Lukáš končil na
učilišti, které měl kousek od domu.
Nová škola pro něj byla jen dalším
peklem. Ve třídě se sešla skupina
kluků, které nezajímalo nic jiného, než večerní pařba, mobily, holky a jak velmi rychle odhalil, i drogy. Lukáš byl mezi nimi jako bílá
vrána. Inteligentní kluk, pro kterého bylo učiliště příliš jednoduché.
Mezi své nové spolužáky nezapadl ani svým zjevem. Neměl žádné
drahé oblečení, neměl mobil a na
drogy neměl peníze. Kluci se mu
vysmívali, začali ho šikanovat. Lukáš chodil do školy za trest. Do třídy s ním chodili tři kluci, kteří si
ho vybrali jako terč své každodenní kratochvíle. Ničili mu věci, napadali ho a při šikaně si ho natáčeli. Raději do školy nechodil. Bylo
mu šestnáct, když se poprvé zamiloval. Naďa chodila do vedlejší třídy. Dali se spolu do řeči před školou, když si tu Lukáš o přestávku
maloval pohled do parku. Naďu to
zajímalo. Líbily se jí jeho kresby.
Povídali si o tom, kam Lukáš chodí malovat. Druhý den Nadě přinesl ukázat své další kresby. Pak se
domluvili, že příště půjde Naďa do
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soudnička
lesa s ním. Ukáže jí místa, která viděla jen na kresbách. Výlet se jim
povedl. Zopakovali ho ještě několikrát. Lukáš byl šťastný. Večer usínal a představoval si Naďu. Když ji
poprvé políbil, nijak se nebránila. Lukáš byl v sedmém nebi. Když
mu Naďa navrhla, že
by mohli jít spolu do
kina, moc si přál jít.
Poprosil proto mámu o peníze. Odmítla
ho. Navrhl jí, aby mu
dala peníze na kino
místo peněz na obědy
na příští měsíc. Nevadí mu, když bude celý měsíc jíst jen rohlíky. Chtěl si užít večer
s Naďou. Matka ale
nesouhlasila. Trvala na tom, že pokud
bude moci, zaplatí mu jídlo a kino si bude muset nechat ujít. Tak
se sebral a šel za tátou. Ani tam neuspěl. Bylo mu smutno. Nevěděl,
co Nadě říct. Má se přiznat, že na
kino nemá peníze, nebo má raději říct, že se mu nikam nechce. Přemýšlel, co dělat. Náhodou si všiml,
že na lavici jeho spolužáka zůstala ležet peněženka. Nedbale pohozená, z pootevřené kapsy vykukovala pětistovka. Rozhlédl se a pak
po peněžence rychle sáhl. Vytáhl peníze a schoval si je v kapse.
Měl strašný pocit. Je z něj zloděj.
Zabalil si své věci a odešel do šatny. Rozhodl se, že ještě promluví
s Naďou, domluví se na večer a ze
školy zmizí. Přezouval se, kdy za
ním přišli jeho tři trapiči. Vysmívali se mu. Řekli mu, že ho viděli,
jak krade. Jeden z nich ho natočil
na mobil. Už to dali na facebook.
Je to zloděj. Strkali do něj, povalili ho na zem. Naučeným pohybem
se schoulil do klubíčka a kryl si rukama hlavu. Párkrát do něj kopli,
pak mu sebrali ukradené peníze
a šli. Zůstal sedět opřený o skříňku, z nosu mu tekla krev. Neměl
mobil, neměl facebook. Nemohl se
podívat, jestli kluci mluvili pravdu.
Bál se někoho zeptat. Jestli o něm
všichni vědí, že je zloděj, tak už dál
do téhle školy nemůže chodit. Pomalu se zvedl. Po chodbě šla Naďa s několika kamarádkami. Podařilo se mu otřít si krev do kapesníku a usmát se dřív, než k němu došly. Naďa mu hlasitě, aby ji všichni
slyšeli, řekla, ať už za ní nechodí.
Je to zloděj a chudák, který nemá
ani na kino. Už nikdy s ním nechce nic mít. Lukáš stál se skloněnou hlavou a čekal, až bude chodba prázdná. Pak se tiše vykradl ze
školy domů. Chtěl se zavřít se svými obrázky do pokoje. Nechtěl už
nikoho vidět. Do té školy se už nikdy nevrátí. Nikdo ho nedonutí.
Večer přišla máma z práce. Řekl jí,
že už dál na učiliště chodit nebude.
Bude chodit do lesa na brigády a až
mu bude osmnáct, najde si práci.
Chce jen pracovat v lese, daleko od
lidí. Máma začala křičet, zlobila se
na něj, pak ho přemlouvala a brečela. Trval si na svém. Pak máma
dostala vztek. Je stejný budižkničemu jako jeho táta. Malovat si obrázky, to by mu šlo. Popadla skicák
s jeho nejvydařenějšími kresbami
a začala ho trhat. Lukáš se jí snažil vytrhnout skicák z ruky, ale nepodařilo se mu to. Nakonec zůstala na zemi hromádka potrhaných
papírů. Než odešla, prohlásila jeho
máma, že druhý den do školy půjde. Večer zůstal v bytě sám. Máma šla se svým nejnovějším chlapem do hospody. Vzal si prádelní
šňůru a uvázal na ní smyčku. Jeden konec přivázal k zábradlí balkonu, smyčku si hodil kolem krku.
Než skočil, na okamžik si představil, jaký by byl jeho život, kdyby se
jeho rodiče měli rádi a nikdy se nerozvedli.
(pur)
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Sytí politici z Ústeckého kraje
hladovým dětem přeci jen věří
ÚSTECKÝ KRAJ – Krajští zastupitelé se rozhodli nepřipojit k projektu potravinové a materiální pomoci vyhlášenému ministerstvem
práce a sociálních věcí. Projekt měl uhradit obědy ve školách dětem
z rodin, které pobírají dávky hmotné nouze. Za to si vysloužili kritiku v tendenční reportáži pořadu 168 hodin. Krajští politici ale situaci vnímají trochu z jiného úhlu.
Ústecký kraj připravuje
vlastní program. Ten by měl
pomáhat s obědy do škol pro
děti z rodin, které se ocitly
v tíživé životní situaci, ale snaží se aktivně přistupovat k řešení svých problémů. „Projekt
vyhlášený ministerstvem není
dlouhodobým systémovým řešením problémů nejchudších dětí
se stravováním. Naopak jde zatím o krátké časové období, bez
možnosti v danou dobu využít
případných navazujících projektů. Pro nás je v tuto chvíli nepřijatelná cílová skupina programu vyhlášeného ministerstvem.
Chybí v něm samoživitelky a samoživitelé nebo pracující, kteří mají opravdu nízké příjmy.
V tom nám ministerstvo nevyhovělo, tak jsme se odmítli připojit. Projekt ministerstva je primárně určen nejchudším, tedy
těm, kteří pobírají dávky hmotné nouze. V těchto dávkách už
jsou ale peníze na jídlo pro děti obsaženy. Dříve některé školy uplatňovaly institut zvláštní-

ho příjemce a stravné za obědy
jim byly posílány přímo ze sociální dávky dřív, než byla předána rodinám. My chceme, aby
byla podpora pro hladové děti
komplexní. Aby si na peníze na
obědy sáhly i rodiny, které žijí
z minima, ale na dávku hmotné
nouze nedosáhnou. Třeba samoživitelé, kterým druhý rodič neplatí výživné, nebo ho platí liknavě. Každý měsíc takové neúplné rodiny řeší, zda zaplatit dítěti oběd nebo nájem. A není jich
v kraji málo,“ uvedl náměstek
hejtmana Martin Klika.
Podle analýzy odboru sociálních věcí krajského úřadu téměř deset procent žáků ve školách neobědvá, a to především
z důvodu špatné finanční situace rodičů. „Nejde jen o rodiny ze
sociálně vyloučených lokalit. Na
oběd pro dítě ve škole velmi často nemá rodina, na které to na
první pohled není znát. Žádné
dávky nepobírá a rodiče se snaží pro zajištění potřeb svých dětí dostatek peněz vydělat prací.

Martin Klika: „Na oběd pro dítě ve škole velmi často nemá rodina, na
které to na první pohled není znát. Žádné dávky nepobírá a rodiče
se snaží pro zajištění potřeb svých dětí dostatek peněz vydělat prací.
Právě takové rodiny chceme do programu zařadit. Proto chceme jít
vlastní cestou a do programu ministerstva jsme se nezapojili.“

Právě takové rodiny chceme do
programu zařadit. Proto chceme
jít vlastní cestou a do programu
ministerstva jsme se nezapojili,“
vysvětlil Martin Klika.
Ústecký kraj by chtěl jít podobnou cestou, jako společnost WOMEN FOR WOMEN.
Ta pomáhá s obědy do škol
dětem, které vytipuje škola.
„Chceme pomáhat tam, kde je
Pomoc pro hladové děti samozřejmě ano, ale nejen pro ty, jejichž rodiče už
to nejvíc potřeba
na obědy jednou v rámci dávek hmotné nouze od státu peníze dostali.
a kde rodiče vy-

čerpali všechny možnosti. Nejen
těm, kteří se spoléhají na dávky
hmotné nouze. Naslouchat přitom chceme především školám,
protože ty o životní úrovni svých
žáků vědí nejvíce,“ doplnil Martin Klika. Sytí politici Ústeckého kraje tedy hladovým dětem
věří, chtějí ale podporovat i ty,
jejichž rodiče zatím žádné dávky hmotné nouze nečerpají, což
program ministerstva práce
a sociálních věcí neumožňuje.
(pur)

Litvínovská ZUŠka má historicky nejvíce žáků
LITVÍNOV – Základní umělecká škola Litvínov slaví 70 let svého
založení. Ředitel Jaroslav Sochor, který byl v červenci potvrzen do
funkce na další šestileté období, vede letos školu 27 let. Jako dárek
k výročí dostala škola letos historicky největší počet žáků 1 040.
V ZUŠce každoročně přibývá žáků, letos máte rekord.
Vnímáte to tak, že práci ve
škole děláte dobře?
Při vší skromnosti - do školy
se špatnou pověstí by rodiče své
děti nehlásili. Je pravda, že doba základním uměleckým školám přeje. Rodiče mají zájem,
aby se děti učily v uměleckých
oborech. Jen mě trochu mrzí, že
někteří rodiče stále ještě berou
ZUŠku jako kroužek, ne jako
školu. Přihlásí Pepíčka do výtvarného oboru, jeho to po měsíci přestane bavit, tak ho odhlásí. ZUŠ je sice o volném ča-

se dětí, je to ale stále škola a pro
děti závazek. Navíc umění chce
čas, po měsíci rodiče těžko vyhodnotí, zda je zvolený obor
pro jejich dítě vhodný, či ne.
O jaké obory je největší zájem?
Máme zcela naplněný výtvarný, hudební i taneční obor.
Volno je v dramatickém oboru
a ve sboru. Tam je zatím pouze dvacet žáků, ale plánujeme
sbor minimálně o čtyřiceti zpěvácích. Rozdělujeme také přípravný sbor do deseti let a hlavní pro děti starší deseti let. Těší

mě, že díky zájmu žáků můžeme mít i vlastní symfonický orchestr. Jen na housle se u nás letos učí hrát 45 dětí, což je v historii školy nejvíce.
Plánujete přibrat výuku
dalších hudebních nástrojů?
V současné době už učíme
všechny hudební nástroje, které jsme kdy chtěli, snad kromě violoncella. To chceme začít od příštího roku, v současné
době sháníme učitele. Potřebujeme také dokoupit některé hudební nástroje, což je velká investice. Tu si ale můžeme díky
většímu školnému dovolit. Investovat jej chceme zpět do dětí. Kupovat budeme nový hoboj
a fagot, což jsou nástroje minimálně za 80 až 100 tisíc korun

jeden. Novinka je, že od ledna
začneme učit jazzovou trumpetu, učit ji bude Juso Baroš. Jazzový orchestr je velmi úspěšný.
Jsme mistři republiky od roku
2001 nepřetržitě, absolutní vítězové v soutěži jazzových orchestrů.
Plánovali jste uměleckou
akademii třetího věku…
Stále o ní uvažujeme. Jedná se o nabídku pro seniory 65
let plus ve všech oborech, o které budou mít zájem. Výuka by
probíhala ve dvou semestrech.
Senioři nic neplatí a postarat se
o zaplacení pedagogů, kteří je
povedou, musí zřizovatel. To je
město a záleží na něm, zda bude mít zájem a potřebné finance.
(pur)

Big Band zahraje s Martinem Chodúrem
LITVÍNOV - V litvínovské Citadele vystoupí v sobotu 24. listopadu Junior Big Band a North Big Band s hostem večera MARTINEM
CHODÚREM.

Přijmeme do našeho týmu:

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

Český zpěvák, skladatel, textař a hudebník Martin Chodúr –
vítěz historicky prvního ročníku
soutěže Česko-Slovensko hledá Superstar z roku 2009 a dnes
jeden z našich nejvšestrannějších zpěváků mladé generace.
Od vítězství v Superstar se Martin Chodúr prezentuje jako zpěvák působící v žánrově zcela
protichůdných repertoárových
oblastech. Našel se nejen ve
světě popu a rocku, ale i swingu, muzikálu, šansonu a filmových písní. Svůj hudební záběr
ale neváhá rozšířit ani o další žánry. Ve spolupráci s DJem
Eddiem Senderem proto letos
nazpíval letní taneční song Better We Dance. Vedle vrozeného
talentu a muzikálnosti ho k repertoárové všestrannosti oprav-

ňuje mimořádná technická vybavenost a hlas mnohovrstevnaté barevnosti a tříoktávového
rozsahu. Česká populární hudba zkrátka neměla od dob vrcholných výkonů Karla Gotta,
Waldemara Matušky, Karla Hály a Karla Černocha zpěváka takových možností a takového pěveckého citu a všestrannosti, jakým se jeví od roku 2009 právě
Martin Chodúr.
Začátek koncertu je v 19 hodin na Velké scéně, Vstupné 220 Kč / děti do 15 let, senioři nad 60 let a ZTP/P 170 Kč.
Vstupenky k zakoupení v pokladně Citadely s možností rezervace on-line na webových
stránkách www.citadela-litvinov.cz nebo telefonicky 476 111
487 487.
(nov)

Martin Chodúr

zpravodajství

„Zažít Krušky“ – web pro akční lidi
MOST – Příští rok spustí Destinační agentura Krušné hory
nový web „Zažít Krušky“ pro
mladé turisty. O obsah by se
proto měli postarat především
mladí lidé z Krušných hor. Webové stránky Zažít Krušky podpoří
i nová elektronická turistická
brožura, kterou vytvoří studenti Soukromé střední školy pro
marketing a ekonomiku Most.
Nové webové stránky budou
představovat krásy Krušných
hor, jak je vnímají mladí. „Budou
nabité adrenalinem a zážitky pro
akční turisty a sportovce. Chybět
nebudou videa, fotky, tipy na to
nej z Krušných hor. Co ale není
pro sváteční turisty nebo ty, kteří dávají přednost poklidné kráse
přírody a pohodlné turistice. Kdo
má chuť na trochu adrenalinu se
na stránkách dozví, kde jsou nejbláznivější trialy, kde se dá nejen
skvěle lyžovat, kde se mohou nechat táhnout po zasněžených pláních svými draky, kde na ně čeká
adrenalinový sestup do podzemí
nebo třeba kde se mohou vyřádit
na té nejdelší bobové dráze. Prostě web pro akční lidi, kteří nechtějí jen poklidnou dovolenou,“ popisuje záměr ředitelka agentury
Eva Maříková. Web bude vznikat ve spolupráci s mladými lidmi tak, aby naplňoval co nejvíce
jejich představy. „Samozřejmos-

Vybráno z programu
KrušnohorskýCH Vánoc Litvínov 2018
26. listopadu
9.00-18.00 hodin, nám. Míru
Předvánoční jarmark
17.00 hodin, nám. Míru
rozsvěcení vánočního stromu
27. listopadu
17.00 hodin, zámek Valdštejnů, velký sál
Přehlídka řemesel, nápadů, zručnosti a vtipu
VÁNOCE PO CELÝ ROK 2018-2019
Zahájení výstavy tradičně i zcela netradičně
ozdobených vánočních stromků

Mladí lidé jsou akční mají rádi adrenalin. Nový web přinese „akční“ tipy.
tí bude jeho zobrazování na chytrých telefonech, protože bez nich
už se dnes mladí lidé ani nehnou.
Chceme ho plnit příspěvky lidí,
kteří by si jeho prostřednictvím
měli sdílet své zážitky v Krušných
horách a pomáhat ostatním najít
v Kruškách to nejlepší. S webem
budou propojeny i další sociální
sítě Zažít Krušky. Instagram více o fotografiích, Facebook více
o zkušenostech. Web pak nabídne vše dohromady. To nejakčnější z Krušných hor,“ doplnila Eva
Maříková.

Tipy na zážitky v Kruškách
připraví také studenti SSŠMEP
Most v rámci svých vyučovacích hodin v oboru cestovní ruch
a průvodcovství. Studenti třetího
ročníku připraví nabídku víkendových pobytů tak, jak by je samotné nejvíce bavily. „Vycházíme
z toho, že mladí lidé dokáží nejlépe odhadnout, co je pro jejich vrstevníky v Krušných horách top.
Protože co baví sedmnáctileté lidi
z Mostu, bude bavit i sedmnáctileté třeba z Drážďan. Navíc je to pro
studenty cestovního ruchu skvělá praxe. Když dokáží zaujmout své vrstevníky dnes,
jednou jako profesionální
Webové stránky Zažít Krušky už vznikají. Hotové by měly být japrůvodci nebo pracovníci inko dárek pro turisty při zahájení turistické sezóny v příštím roce.
formačních turistických cen-

ter zaujmou turisty při své práci.
Pro studenty je to zkušenost, pro
nás potenciál neotřelých nápadů
mladých mozků,“ vysvětluje výhody spolupráce Eva Maříková.
Při tvorbě webových stránek
Zažít Krušky se Destinační agentura Krušné hory nebrání spolupráci ani s dalšími středními školami či zájmovými organizacemi, které by chtěly s propagací
pomáhat. „Mostecká střední škola je první, ale věřím, že nebude poslední. Zažít Krušky by měl
být web pro mladé a akční a právě
od mladých a akčních. Nabízíme
proto spolupráci každému, kdo se
chce na jejich tvorbě podílet,“ uzavřela ředitelka agentury.
(pur)

Pro litvínovské děti nebude
problém ani práce na soustruhu
LITVÍNOV – Dílny pro výuku
technických předmětů, hlavně
pro získání základních řemeslných dovedností, budou mít
od září k dispozici děti litvínovských základních škol. Dílny
vznikají v Soukromé sportovní
základní škole v Litvínově rekonstrukcí původního objektu
školních dílen.
Pavilon původních dílen
před více než dvaceti lety škola zakonzervovala a nevyužívala. Objekt byl ve velmi špatném
stavu. „Před deseti lety jsem začal uvažovat, jak dílny obnovit.
Je velká chyba, že řemeslné práce zmizely z rozvrhu základních
škol. Dříve dětem tyto dovednosti předávali rodiče, dnes kluci
neumí vzít nářadí do ruky. Hledal jsem cestu, jak pavilon zrekonstruovat a dílny do školy vrátit. Podařilo se nám získat dotaci
od Ústeckého kraje na projektovou dokumentaci. To bylo v roce
2016. Pak už jsme jen čekali na
příležitost. Ta přišla, když byla
v rámci IROP vyhlášena výzva,
do které by naše dílny zapadaly.
Projektovou dokumentaci jsme
předali městu, které je příjemcem
dotace a pavilon, který je v jeho
majetku, rekonstruuje,“ vysvětlil ředitel školy Pavel Škramlík.
Dílny i s vybavením vyjdou na
22 miliónů korun.
V dílnách nebudou chybět
základní stroje, jako je vrtačka,
soustruh nebo pila. Jedna dílna
určená svou kapacitou pro celou třídu bude vybavena ponky
a svěráky. V další bude výpočetní technika, na níž se budou děti
učit technickému kreslení. „Naši šesťáci se učí řemeslným dovednostem už dnes v rámci předmětu Svět práce. Dochází na několikahodinové bloky do dílen
hamerské střední školy. Takhle
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2. prosince
9.00 hodin, kostel sv. Michaela archanděla
MŠE SVATÁ - ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Den svatého Mikuláše
retroBus Škoda 706 RTO
Kyvadlová doprava mezi Mostem a Litvínovem
10.00-18.00 hodin, zámek Valdštejnů
flér jarmark
Nabídka rukodělné, řemeslné a umělecké tvorby
zámecká kuchyň
tvůrčí dílny
16.30 hodin, Zámecký park
Ďábelská Ohnivá show
17.00 hodin, nádvoří zámku
O životě sv. Mikuláše
Divadélko o historii oblíbeného světce,
nadílka balíčků od rodičů dětí
5. prosince
14.25-18.45 hodin, tramvajová zastávka u „Elka“ v Litvínově
Jízda Mikulášskou tramvají (8 jízd)
11. prosince, 17.00 hodin, Městská knihovna Litvínov
Chlupaté Vánoce
Charitativní večer na podporu Městského
útulku pro psy Litvínov
23. prosince
16.00-18.00 hodin, nám. Míru u vánočního stromu
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
24. prosince, 21.00 hodin, kostel sv. Michaela archanděla
Půlnoční mše svatá
31. prosince
17.00 hodin, nám. Míru
Rodinný silvestr

Slogan

Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

Díly Volkswagen Economy.
Economy díly Volkswagen jsou speciálně navrženy pro vozy starší
5 let, aby náklady na údržbu a opravy odpovídaly časové hodnotě
vozů. Jsou vyrobeny dle bezpečnostních a technologických
standardů společnosti Volkswagen AG a stejně jako na
Originální díly Volkswagen® je na ně dvouletá záruka.

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

V Meziboří další kamery

V současné době je hotová nová sedlová střecha, pod kterou vzniknou nové prostory. V pavilonu bude
hned několik dílen. Dílna technického vyučování, interaktivní tvořivá dílna, keramická dílna s pecí a dílna
technického kreslení s jazykovou laboratoří.
ale budou mít děti své dílny přímo ve škole. Přijde nám to skvělé,
že bude moci být práce v dílnách
běžnou součástí výuky na naší
škole,“ doplnil Pavel Škramlík.
Dílny ale nebudou určeny pouze pro děti ze sportovní školy.
Využívat je budou moci i ostatní základní a mateřské školy

v Litvínově. „Uvítáme i zájmová sdružení. Dílny by mohli využívat například skauti,“ navrhuje ředitel školy. Před lety byl pavilon využíván ke stejnému účelu, k jakému se chystá nyní. Ve
škole se navíc učila i práce na
pozemcích. Zahradu ale ředitel
školy plánuje přeměnit na spor-

tovní hřiště. „Jsme sportovní škola a máme hodiny tělesné výchovy navíc. Nestačí nám jedno hřiště a dvě tělocvičny. Na zahradě je
prostor pro další hřiště. Jen musíme hledat vhodný program, ze
kterého by mohla být čerpána
dotace,“ uzavřel své plány Pavel
Škramlík.
(pur)

MEZIBOŘÍ – Ve městě přibudou
na objektech čp. 341 na náměstí 8. května a čp. 3 v ul. Okružní
další kamery.
Technologické zařízení pro
přenos obrazu bylo umístěno
na objektu čp. 128 ul. Okružní v Meziboří. „V současné době opakovaně řeší město stížnosti na chování mládeže v okolí
ubytovny. Odbor proto projednal
možnosti rozšíření městského kamerového dohledového systému
v Meziboří, a to o kamerový bod
náměstí 8. května čp. 341 a čp.
107 v Meziboří. Kamerový systém se osvědčil a je jedním z nejrychleji se rozšiřujících způsobů
zabezpečení. Jedná se o kamero-

vý systém se záznamem s možností vzdálené správy, a to Městské policie v Litvínově, kdy polohovací hlavice umožňují otočení
kamery požadovaným směrem,“
uvedla vedoucí odboru majetku výstavby a životního prostředí Gabriela Soukupová. „Investice do kamer se vždy vyplatila,
a to hlavně před vloupáním nebo
vandalismem. Kamery dost často zabránily vniknutí do objektů,
ale fungují i preventivně. Nenechavce spolehlivě odradí především viditelně umístěné kamery,
ale i varovné samolepky,“ doplnil starosta Petr Červenka. Rozšíření kamerového systému vyjde na 285 tis. Kč.
(pur)
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O rozpočtu škol jasno
MEZIBOŘÍ - Na posledním jednání schválili mezibořští radní Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 21 základní školy a mateřské školy.
Na každý rok plánuje ředitel školy provozní náklady ve výši
11,1 mil. Kč a osobní náklady ve výši 28 mil. Kč. Plánují se také investiční akce. Pro rok 2020 je v plánu v MŠ Mírová rekonstrukce kuchyně a pro rok 2021 rekonstrukce elektro. Pro základní školu je
v roce 2020 plánována 4. etapa rekonstrukce elektrorozvodů, malování
a 2. etapa rekonstrukce sociálních zařízení. V roce 2021 se počítá s opravou fasády školních budov a opravou výtahu ve školní jídelně ZŠ a dále
s novou podlahou v malé i velké tělocvičně včetně obložení radiátorů.
(pur)

zpravodajství

Oldřich Bubeníček předal Ceny hejtmana
LITVÍNOV - Symfonickým pochodem Josefa Suka V nový život začal
slavnostní večer v teplickém domě kultury, kde hejtman Ústeckého
kraje spolu s jednatelem společnosti Net4Gas Radkem Benčíkem
předali už posedmé Ceny hejtmana pěti významným osobnostem
Ústeckého kraje.
„Sešli jsme se zde, abychom
oslavili nejen dvě významná osmičková výročí, ale také předali ceny pěti osobnostem. Velmi
mě těší, že mohu na jednom pódiu stát s významnými osobami našeho kraje, které svoji píli a schopnosti zúročují právě
v tomto regionu. Za to vám patří obrovský dík a uznání,“ přivítal zaplněné hlediště hejtman
Oldřich Bubeníček.
Severočeská
filharmonie
Teplice - světově uznávaný
a jediný profesionální symfonický orchestr v Ústeckém kraji.
Sdružuje nejlepší profesionální
umělce z regionu. Organizačně
zajišťuje největší hudební festival na území regionu – Hudební festival Ludwiga van Beethovena.
Doc. Ing. Zdeňka Kolská,
Ph.D. - působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem. Autorka či spoluautorka 120 původních vědeckých
prací v mezinárodních časopisech, 2 patentů, několika studijních skript. V oblasti nanotechnologií spolupracuje na vývoji nových nanostrukturovaných
materiálů pro oblasti elektroniky, optiky i medicíny.

Veronika Kašáková - spolu s bratrem vyrůstala v dětském domově ve Vysoké Peci u Chomutova. V roce 2016
založila Nadační fond Veroniky Kašákové, který podporuje
děti v dětských domovech tak,
aby mohly žít plnohodnotný život a byly připraveny na překážky v běžném životě po opuštění
dětského domova.
PhDr. František Ledvinka zasloužil se o zachování mnoha objektů lidových staveb, které byly odsouzeny k demolici.
Jeho zásluhou vznikl největší
a nejvýznamnější skanzen v Ústeckém kraji, který ročně navštíví téměř 20 000 návštěvníků. Za
svůj celoživotní přínos českému
muzejnictví a záchranu národopisné cenné lokality získal prestižní cenu Artis Bohemiae Amicis.
Mgr. Josef Rajchert - vede
největší klub karate v Ústeckém
kraji. Trénoval více jak 1 500
začínajících karatistů, některé
z nich připravil až k titulům mistrů ČR, mistrů Evropy i světa.
Již 25 let působí ve funkci předsedy Ústeckého krajského svazu
karate a zasedá v předsednictvu
Sportovní unie Ústí nad Labem.
(nov)

Cenu hejtmana za rok 2017 v oblasti kultury získala Severočeská
filharmonie Teplice, za vědu a výzkum docentka Zdeňka Kolská,
v oblasti sociální a zdravotní včetně záchrany lidského života
zakladatelka Nadace VK Veronika Kašáková, v kategorii regionální
rozvoj zakladatel zubrnického skanzenu František Ledvinka a za sport
šéftrenér karate Josef Rajchert.

Žáci z lomské základní školy konali dobro
LOM – Děti z lomské základní
školy se na jeden den v roce
proměnily na Lomské laskavce.
Během Světového dne laskavosti konaly dobro a svůj den
vyplnily jen dobrými skutky.
Světový den laskavosti 13. listopadu oslavily děti z lomské
základní školy stylově. Nadace Karla Janečka již druhým rokem realizuje celorepublikový
projekt pro různé týmy „Laskavec“. „Letos jsme se zaregistrovali i my ze 3. A a školním klubem v naší ZŠ a MŠ v Lomu. Dali jsme si název Lomští laskavci,“ prozradil ředitel školy Jakub
Ozaňák. Úkolem Lomských laskavců bylo zvolit si na tento den
nějakou aktivitu, při které by činili dobro a byli by k sobě laskaví.
Děti a jejich učitelku napadlo
potěšit seniorky a seniory penzionu v Loučné – Lomu. Připravily pro ně perníčky, které

ozdobily, úhledně zabalily. Přidaly k nim bílé hrnečky, barvy na porcelán, dobrou náladu
a vydaly se pěšky do penzionu
v Loučné. Babičkám a dědečkům děti přečetly úryvek z knihy „Slušné chování pro děti“, zarecitovaly báseň Listopad, zazpívaly dvě písně a pak přišel
čas na předávání dárečků a společné malování dětí a seniorů na

bílé hrnečky. „Během této dílničky byla skvělá atmosféra. Na seniorech bylo evidentní, že jsou
potěšeni z naší návštěvy. Společně jsme se domluvili, že toto setkání není poslední. Už teď máme plán na další návštěvu. Zpáteční cesta do školy nám ubíhala, ani nám nevadil déšť, který se
spustil. Ještě ten den jsme vyrobili krmítko pro ptáčky z PET láh-

ve a tužek, naplnili ji ptačím zobem a s dětmi zavěsili na strom,“
vzpomíná na laskavosti lomských dětí učitelka Jitka Lukášová. Celý den děti konaly laskavé činy, navíc si vymyslely i List
laskavce, který si děti vzaly domů a druhý den přinesly. „Listy laskavce obsahují samé krásné
dobré skutky našich ‚Laskavců‘,“
uzavřela Jitka Lukášová. (pur)

zpravodajství
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ředstavujeme

Palivový kombinát Ústí, s. p. - středisko Kohinoor
„Od těžby uhlí k jezerům…“
Víte, co dělá organizace, která už ukončila těžbu uhlí? Ano, vrací krajinu lidem!
Palivový kombinát Ústí, státní
podnik (PKÚ s. p.), je nástupnickou organizací několika dříve těžebních podniků, v nichž možná
řada z vás pracovala. Její středisko Kohinoor sídlí v areálu bývalého hnědouhelného dolu Kohinoor II v Mariánských Radčicích.
Na starosti má především dvě lokality – Kohinoor a Ležáky.
Snadno se to řekne, ale hůře udělá. Vytvořit krajinu, která
přežije několik generací lidí, není snadné. Vytvořit jedno z největších jezer v naší zemi zabere opravdu spoustu let. Přípravné práce pro zatopení velkého
uhelného lomu trvaly 6 let (2002
– 2008). Napouštění jezera skončilo v roce 2014.
Ve středisku Kohinoor se přípravě projektů věnuje odbor zahlazování následků hornické činnosti, který zabezpečuje realiza-

ci stavebních činností a činností
prováděných hornickým způsobem, zároveň zajišťuje průzkum
a likvidaci hlavních důlních děl
a provádí komplexní geodetické
činnosti, především vede důlně
měřickou dokumentaci střediska Kohinoor a databázi hlavních
důlních děl.
Aby voda v jezeře byla kvalitní,
čistá a v dostatečném množství,
tomu se věnuje další odbor - odbor vodního hospodářství, který
sleduje množství a kvalitu čerpaných důlních vod, provádí monitoring kvality vody a monitoring
rybí obsádky v jezeře Most. Důležitým projektem, na kterém se
v současné době pracuje, je hledání možností čištění důlních
vod. Pracovníci odboru rovněž
dohlížejí na přivaděče vody a zajišťují údržbu ostatních vodohospodářských zařízení a objektů.

Jezero Most z „ptačí perspektivy“.
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Meziboří pojede
na rozpočtové provizorium
MEZIBOŘÍ - Radní doporučili zastupitelům schválit na rok 2019 rozpočtové provizorium. Město hospodaří s provizoriem pravidelně až
do schválení státního rozpočtu.
„Tato praxe se nám osvědčila. Pravidla rozpočtového provizoria na
rok 2019 mají zajistit plynulé hospodaření města. Do schválení rozpočtu města je stanoveno měsíční čerpání výdajů 1/12 posledního
upraveného rozpočtu předchozího roku a je povoleno hradit pouze výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu města. Havarijní případy
oprav a údržby majetku města, kapitálové výdaje u investičních akcí, které byly zahájeny v předchozím roce a závazky vyplývající z uzavřených smluv. Město také poskytne neinvestiční příspěvek základní
a mateřské škole ve výši 1/12 schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ na rok
2019,“ vysvětlila místostarostka Libuše Karbanová, která má finance
v gesci.
(pur)

Lom Ležáky
Pro vytvoření podmínek pro
vznik fungujícího biotopu má
Palivový kombinát Ústí, s. p. na
středisku Kohinoor celé oddělení
úzce specializovaných odborníků. Oddělení rekultivací, životního prostředí a odpadového hospodářství, které komplexně zajišťuje provádění rekultivačních
prací. Také zpracovává koncepční dokumenty lokality Ležáky
pro budoucí rozvoj rekreačních
aktivit u jezera Most ve spolupráci s Magistrátem města Mostu, pořádá pro zájemce exkurze
u jezera Most nebo v areálu dolu
Kohinoor a poskytuje informace
a konzultace studentům.
Správě tak rozsáhlého území střediska se věnuje oddělení
správy majetku, dat a archivace,

které zajišťuje správu veškerého
majetku v působnosti střediska Kohinoor, vede jeho evidenci a zajišťuje prodej či pronájem
nepotřebného majetku. Také zajišťuje provoz strážní služby působící na území celého jezera
Most i v areálu střediska Kohinoor.
Jezero Most se napouštělo od
října 2008 do září 2014. Celková
plocha jezera je 309,4 ha a maximální hloubka je 75 m.
Kromě jezera Most se PKÚ
s. p. stará ještě o jezero Milada u Ústí nad Labem. To se napouštělo od června 2001 do srpna 2010, jeho celková plocha je
252,2 ha a maximální hloubka
je 24,7 m.
(nov)

O sjízdné silnice se postará nový sypač
MEZIBOŘÍ – Vedení Meziboří si
své technické služby hýčká. Stará se, aby při úklidu města nechyběla žádná technika. Mezibořské technické služby dostaly
novou nástavbu na sypač s pluhem za více než 1 milion korun.
Zima v horském městě bývá
urputnější než v podhůří. A tak
je třeba se na ni pečlivě připravit. Schůzka mezi SVS, technickými službami, dopravním
podnikem a policií už proběhla. Připraven je i posypový materiál. Na ledovku mohou v Meziboří použít 75 tun soli a 50 tun
písku a štěrku. Ke vchodům domů mohou rozmístit dvě stě desetikilových pytlů se solí. Mezi-

P

bořské technické služby disponují traktorem Zetorem s pluhem, velkým posypovým vozem
s pluhem, na který přibyla nová nástavba. Dále dvěma malými posypovými vozy s pluhem,
kolovým nakladačem na úklid
a nakládku sněhu, smykovým
nakladačem na úklid a nakládání sněhu z parkovišť a jinak nedostupných míst ve městě, vozem pro odvoz sněhu z města a dvěma ručními sněhovými frézami na odklízení sněhu
z chodníků, parkovišť a sněhových bariér. Zimní údržbu bude
zajišťovat sedm řidičů pro strojní údržbu a dvanáct dělníků pro
ruční údržbu.
(pur)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
Starosta Meziboří Petr Červenka na kontrole zimní techniky.

orušené paragrafy

Sedli na „lep“

Demonstroval s orlicí

MOST – Několik lidí napálil jeden z místních podnikavců na veřejných internetových
portálech. Zde 55letý muž nabízel nejrůznější zboží, které
ale u sebe neměl. Většinou šlo
o starožitné sklo, skleněné vázy
známých značek, broušené vázy. „Od zájemců z různých koutů republiky i z ciziny vylákal
finanční prostředky, které mu
zákazníci posílali na účet. Po
získání peněz s nimi přestal komunikovat, nereagoval na výzvy
poškozených a vylákané finanční prostředky nikomu nevrátil,“
informovala policejní mluvčí Ludmila Světláková. Celkem
způsobil škodu 46 tisíc korun.
Policie muže obvinila z podvodu. V současné době je ve vězení, kde si odpykává výkon trestu.

LITVÍNOVSKO – Za projev
sympatií k hnutí směřujícímu
k potlačení práv a svobod člověka je stíhaný 31letý muž z obce na Litvínovsku. Toho zajistili policisté při jedné z demonstrací. „Muž se účastnil v sobotu
v odpoledních hodinách shromáždění dělnické strany sociální
spravedlnosti a měl na sobě vestu
se symbolem orlice a číslem 14.
Takto veřejně projevoval sympatie k neonacistickému hnutí,“
informovala policejní mluvčí.
Vestu policisté zajistili.

Kapesníkem zapálil
kontejnery
MOST – Na Mostecku řeší policie případ požáru polopodzemních kontejnerů. Policie
stíhá 56letého Mostečana, který

měl v Mostě na sídlišti Brněnská
na stanovišti kontejnerů způsobit požár nádob na odpady. „Obviněný si měl připálit cigaretu
o zapálený kapesník a ještě hořící
ho pak položil k polopodzemním
kontejnerům. Následně došlo
k zapálení kontejneru na směsný
odpad a k poškození dvou dalších
dvou podobných nádob na separovaný odpad,“ popsala policejní mluvčí Ludmila Světláková. Technickým službám vznikla škoda ve výši 163 tisíc korun.

Zfetovaný řidič
MOST – Policisté hlídkové
služby zastavili v Mostě o víkendu v noci řidiče osobního VW
v ulici Rudolická. Motorista se
podrobil testu na návykové látky, který byl pozitivní na amfetamin a marihuanu. Muž se ná-

sledně podrobil lékařskému vyšetření a odběru biologického
materiálu. Policisté 34letému
muži sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a další jízdu
mu zakázali.

Zatajený mobil
MOST – Obvinění ze zatajení věci čelí 26letá žena z Mostu.
V jedné mostecké bance si měla
přivlastnit cizí mobil, který tam
zapomněla jiná žena. Mostečtí
policisté totožnost nové „majitelky“ odhalili a obvinili ji. Mobil policisté již ale nezajistili.
Údajně jej obviněná měla prodat neznámému muži na ulici.
Poškozené vznikla škoda ve výši 18 tisíc korun. Mostečanka je
stíhána na svobodě.
(sol)

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

SERVIS DOMÁCÍCH

ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Presovače, kávovary, kuchyňské roboty, mixéry,
vysavače, mikrovlné trouby, varné desky a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628
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zpravodajství/inzerce

Významný zaměstnavatel v regionu, společnost Vršanská
uhelná a.s., člen velké energetické skupiny Sev.en Energy, nabízí uplatnění v pozici:

Významný zaměstnavatel v regionu, společnost Vršanská
uhelná a.s., člen velké energetické skupiny Sev.en Energy, nabízí uplatnění v pozici:

VÝKLOPNÍ
U KOLEJOVÉHO
ZAKLADAČE
Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici:
 výklop vlakových souprav
 údržba pracoviště
 vhodné i pro osoby bez praxe

Požadujeme:
 dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní způsobilost
 spolehlivost, samostatnost, odpovědnost, dobrá pracovní morálka
Kvalifikační předpoklady:
 vzdělání: základní; strojní a příbuzné obory výhodou
pro kariérní růst
Nabízíme:
 mzdové zařazení do 3. tarifního stupně s garancí meziročního nárůstu dle kolektivní smlouvy
 firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18.000 – 22.000
Kč/rok), příspěvek na stravování, 6 týdnů dovolené
 příplatky za směnnost až 1.600 Kč měsíčně
 od nového roku po zapracování:
 příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč měsíčně
 program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500 Kč na rok
(čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu)
 zázemí společnosti, která je součástí silné energetické
skupiny s dlouhodobou perspektivou zaměstnání
 smlouvu na dobu určitou s reálným předpokladem prodloužení na dobu neurčitou
 práce ve směnném provozu - 12hodinové směny v cyklu
ranní, noční a dva dny volna
 možnost profesního a osobního rozvoje
Nástup možný od:
Pracoviště:
Bližší informace:
		

1. 1. 2019
Vršanská uhelná a.s.
Ing. Jaroslav Graman, Ph.D.,
tel. 478 002 421

Písemné přihlášky: zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz
nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services
a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

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

■■Pronajmu garáž na Stalingradské čtvrti. Vnitřní rozměry
6 x 3 m. 660 Kč za měsíc. Tel.:
721762089.
■■Prodám fotoaparát CMENA
8 M s pouzdrem, fotoaparát
HALINA MINI 28 DF s pouzdrem, fotoaparát MAGINOU MO-

TOR s pouzdrem.Tel.: 608 205
053
■■Prodám televizor SONY
BRAVIA KLV V32A10E, úhl.
80 cm. 500 Kč. Tel.: 602527240
■■Prodám urnový hrob na starém hřbitově. Tel.: 723114839
■■Prodám sedačku s úložným
prostorem, dvě křesla, tři taburety. Barva šedobéžová. Cena
dohodou. Tel.: 722264870
■■Prodám mikrovlnku s grilem, téměř nová, bílá. Za 500
Kč odvezu. Tel.: 736164363
■■Prodám pojízdnou tašku
na nákup na kolečkách, téměř
nová za 250 Kč. Dále tepelnou
dečku 120 x 60 cm do postele
na el. 220 W za 300 Kč. Tel.: 736
164 363
■■Prodám přilbu modrou
s motivem, na lyže RED LABI

MECHANIK
ELEKTRONICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici:
 údržba a opravy různých typů slaboproudých zařízení
 údržba a opravy telefonů a telefonních rozvodů, rozhlasových systémů, dorozumívacích zařízení
 údržba a opravy řídicích systémů (Siemens)
 údržba a opravy frekvenčních měničů a soft startérů
 údržba a opravy pasových vah
Požadujeme:
 velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní způsobilost, práce ve výškách, práce v noci, možnost práce ve
směnovém provozu
 spolehlivost, odpovědnost, důslednost, časová flexibilita
Kvalifikační předpoklady:
 vzdělání: ÚSO nebo SŠ – obor elektro - slaboproud, elektronik, automatizace, měřící a regulační technika, IT
technika
 min. § 5 do 1000V vyhl. č. 50/1978
 znalost slaboproudu, elektroniky, automatizace, měřící
a regulační techniky a IT techniky podmínkou
 řidičský průkaz skupiny B podmínkou
 alespoň 3 roky praxe v oboru
 schopnost samostatné činnosti
Nabízíme:
 mzdové zařazení do 6. tarifního stupně s garancí meziročního nárůstu dle kolektivní smlouvy
 firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18.000 –
22.000 Kč/rok), příspěvek na stravování, 6 týdnů dovolené (celkem 30 dnů) a řada dalších výhod, od nového roku po zapracování pak:
 příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč měsíčně
 program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500 Kč na rok
(čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu)
 zázemí společnosti, která je součástí silné energetické
skupiny s dlouhodobou perspektivou zaměstnání
 smlouvu na dobu určitou s reálným předpokladem prodloužení na dobu neurčitou
 pracovní dobu v ranních 8 hod. směnách, po zapracování možnost nepřetržitého provozu (směny ranní, noční, volno, volno, nebo ranní, ranní volno, volno) - zde
pak příplatky
 možnost profesního a osobního rozvoje
Nástup možný od: dle dohody
Pracoviště:
Vršanská uhelná (lokalita Čepirohy)
Bližší informace: Ing. František Peterka tel. 606 603 919
Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis zasílejte na
e-mail: v.stefanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

TRACER 20, italská, 200,-Kč.
Zim. brusle pánské č. 39 + brusle CANADY č. 6 po 200 Kč. Tel.:
736 164 363
■■Prodám obývací stěnu včetně
skříně 3500,-Kč a věšákovou stěnu – dohodou. Vše v Mostě. Tel.:
607 277 880 VEČER
■■Prodám 2 x válendu s čal.
polstry 2000,-Kč. Málo používanou světlou ložnici: 2 x skříně,
toaleta, postele včetně matrací,
2 x noční stolek, peřiňák 3500 Kč.
Tel.: 607 277 880.

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
■■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.
■■Je ti smutno a toužíš po
spokojeném životě ve dvou?
55letá žena hledá muže nekuřáka, který si umí vážit lásky
a upřímnosti a již nechce být
sám. Tel. 721 530 179
■■Můžem prožít ještě krásný
kus života ve dvou. Je mi 59
let, jsem domácí kutil, nekuřák
a abstinent. Hledám ženu z Mostu a okolí od 45 do 65 let, kuřačka nevadí. Telefon: 775 937 582.
Můžeš i SMS

auto, moto

■■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

■■Hledám

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

sport

Z turné na venkovním ledu návrat bez bodů
Litvínov – Hokejisté extraligového HC Verva Litvínov odehráli dva víkendové zápasy na
ledě soupeřů. Domů se však po
utáních v Olomouci a Třinci vrátili s prázdnou. Na Hané prohráli
3:1 a v Třinci 4:2.
„Nepodařilo se nám navázat
na středeční utkání. Od začátku
jsme neměli dobrý pohyb a myslím, že i ve všech ostatních herních činnostech byli domácí lepší. Naše hra se sice trošku zlepšila pět minut před koncem druhé
třetiny i v následující periodě, ale
domácí byli lepší a zaslouženě
podle mě vyhráli,“ řekl k utkání v Olomouci trenér Radim
Skuhrovec.

HC Olomouc – HC Verva Litvínov 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). Branky
a nahrávky: 2. Ostřížek, 26. Dujsík (J. Knotek, V. Tomeček), 30.
J. Knotek (Škůrek, Ostřížek) –
57. Válek (Petružálek). Rozhodčí: Pešina, Úlehla – Tošenovjan,
Hlavatý. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci:
4 271. Střely na branku: 34:33.
„Podali jsme lepší výkon než
v Olomouci, z mého pohledu to
bylo vyrovnané utkání. Snažili jsme se držet na kotouči a napadat. Povedlo se nám srovnat
krok, a když už to vypadalo, že
se nadechujeme, v dalším střídání jsme inkasovali. A to nás přibrzdilo. Třinec dokázal jednodu-

Parahokejisté Litvínova
mají první body sezóny!
Litvínov - Litvínovští parahokejisté mají za sebou první vítězství!
V neděli přehráli Karlovy Vary 4:0 a připisují si první body do tabulky. Výsledek vypadá jednoznačně, avšak o body se museli domácí
poprat.
,,Výkon byl nad očekávání.
Velmi solidní. Bylo velmi důležité udržet stav po 1. třetině, což se
povedlo. Ve třetí třetině byla poměrně velká chuť po vítězství.
Ten kolektiv si to po pár neúspěších určitě zasloužil. Tím bych
zhodnotil dnešní zápas jako velmi kvalitní, jak ze strany soupeře, tak z naší strany,“ hodnotil za
HC Litvínov průběh utkání Karel Žižka. V prvním vzájemném
měření sil v sobotu Varům podlehli 0:5.

Litvínov – Karlovy Vary 4:0.
Branky a nahrávky: 11. KuhliLauenstein (Veselý), 31. Záluský (Jaster), 33. Matthes (KuhliLauenstein, Záluský), 42. Kuhli-Lauenstein (Záluský). Sestava
HC Litvínov (sledge): Bechyňský – Záluský, Matthes – Veselý,
Jaster, Zikmund, Kuhli-Lauenstein, Žižka.
Sestava SKV Sharks Karlovy
Vary: Korec – Berger, Wágner,
Hrbek – Michalčín, Schneider,
Haas, Kovařík, Karafiát. (jak)

še potrestat naše chyby,“ komentoval zápas v Třinci kouč Radim
Skuhrovec.
HC Oceláři Třinec – HC Verva Litvínov 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).
Branky a nahrávky: 13. Marcinko, 36. Marcinko (Hrňa), 49.
Adamský (Roberts Bukarts, Roth), 54. Chmielewski (O. Kovařčík) – 29. Porseland (F. Lukeš),
49. Hunkes (Baránek, M. Hanzl). Rozhodčí: Šír, Kubičík – Gebauer, Hanzlík. Vyloučení: 1:2.
Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 5 017. Střely na branku:
28:30.
Litvínov je aktuálně v extraligové tabulce na sedmém místě se
ziskem 31 bodů.
(jak)

Lvi čekají dvě
utkání venku

Verva se od sousedů vrátila s prázdnou.

Litvínovští trojbojaři na stupních vítězů
SVITAVY - Ve Svitavách se konalo 4. Mistrovství České republiky masters v klasickém silovém
trojboji (RAW). Mistrovství se
zúčastnilo celkem 49 soutěžících, mezi kterými nechyběli
zástupci oddílu SKST Litvínov
ve složení Petr Zamazal a Julius
Čmerda.
Z této dvojice se jako první
představil Petr Zamazal ve váhové kategorii do 120 kg M3
(60 – 69 let). Petr byl na soutěži v klasickém silovém trojboji úplným nováčkem, tak byl
sám zvědav, jak mu to půjde.
A nakonec byl mile překvapen.
Ve dřepu si pohlídal hloubku,
se kterou má trochu problémy
a bez zaváhání zvládl všechny
tři pokusy, přičemž ten poslední měl hodnotu 160 kg. V benčpresu po zvládnutých 112,5
kg ve 2. pokusu si nechal naložit 117,5 kg, které však již nezvládl. V mrtvém tahu Petr 2.
pokusem snadno zvládl 205 kg
a tak si nechal na poslední pokus v soutěži naložit 220 kg. Na
tuto hmotnost však ještě nebyl připravený a pokus nezvládl. Za celkový trojboj 477,5 kg
(160+112,5+205) nakonec obsadil 2. místo a vytvořil si první
osobák v kategorii Raw.

Černí andělé také v odvetě
podlehli silnému Metzingenu
splnit povedlo. Černí andělé si
svým výkonem proti Metzingenu
ostudu rozhodně neudělali a zejména mladé hráčky během zápasu načerpaly další důležité zkušenosti s kvalitní evropskou házenou.
„Splnili jsme to, co jsme si před
zápasem řekli a ostudu si neudělali, zároveň nám to ale ukázalo, kde
jsou momentálně naše hranice,“
dodal trenér.
Černé anděly teď čeká přestávka. České reprezentantky se začínají připravovat na nadcházející evropský šampionát, zbytek týmu bude i v následujících dnech
pokračovat v přípravě. „Nadcházející reprezentační přestávku hodláme využít k práci na individuálních dovednostech jednotlivých
hráček,“ naznačil aktuální plány týmu trenér. Výsledky zápasů
v poháru EHF: DHK Baník Most
- TusSies Metzingen 19:28 (8:11)
a TusSies Metzingen - DHK Baník Most 24:35 (15:13). (pim, jak)

Po středečním domácím
utkání s Kobrou Praha cestuje druholigový tým hokejisté Mostečtí Lvi dvakrát za
svým soupeřem. Nejdříve
bude hrát v sobotu v Nymburku a pak ve středu v Sokolově. Doma nastoupí až
1. prosince proti Kolínu.

Souš přezimuje na
čtvrtém místě
Divizní fotbal má podzim za sebou. Ve skupině B
má Mostecko dvě zastoupení. Úspěšně podzimní část
zakončil tým Baníku Souš,
který si v posledním kole připsal tři body za domácí výhru 3:0 na Ostrou. Mužstvu Souše patří po podzimu
čtvrtá příčka v tabulce. Připsalo si na své konto 28 bodů.
Medailisté zleva Julius Čmerda a Petr Zamazal.
V kategorii do 93 kg M1(40
– 49 let) startoval náš druhý závodník Julius Čmerda. Jula nemívá medailové ambice a závody si jezdí hlavě užít, popřípadě
si jede vytvořit nějaký ten „osobáček“. Tentokrát však jel na
závody s jasným cílem, kromě
osobního rekordu přivézt ze závodu i medaili. Jeho odhodlání
a píle ho nakonec dovedli k vytouženému cíli. Již v první disciplíně dřepu zvládl všechny
tři pokusy, aby nakonec zapsal
osobní rekord 182,5 kg. V benčpresu rovněž zvládl všechny pokusy, aby nakonec zapsal

Kralovy Vary – V Karlových Varech se uskutečnilo mistrovství
ČR starších žáků (U15) v badmintonu. Ve startovním poli měl BK TJ
Baník Most sice jen jediného zástupce, Kristinu Kozempelovou, o to
větší pak byla radost z výsledků.
Do smíšené čtyřhry nastoupila mostecká hráčka s Matějem Rzeplinskim (TJ Slavoj
Český Těšín) a turnajovým pavoukem se tato dvojice probojovala až do finále, v němž
podlehla dvojici Šulc – Šilhavá. Druhé stříbro Kristina Ko-

Na extraligový hokej
v neděli
Další domácí utkání sehrají hokejisté extraligového
HC Verva Litvínov v neděli 25. listopadu. V zápase 22.
kola přivítají loňského šampióna, celek brněnské Komety. Střetnutí začíná už v 17.20
hodin.

130 kg (vyrovnaný osobní rekord). Závěrečný mrtvý tah byl
věrnou kopií předešlých disciplín. Opět zvládl bez zaváhání všechny tři pokusy, aby nakonec zapsal 230 kg (rovněž
vyrovnaný os. rekord). Díky
správné strategii a všem platným pokusům si Jula vytvořil
nový osobní rekord v trojboji
542,5 kg (182,5+130+230), ke
kterému mu přibyla ještě bronzová medaile za 3. místo.
Poděkování trenérovi Dušanovi Švarcbachovi za tréninkovou přípravu.
Text a foto:Petra Steinerová

Kristina Kozempelová vybojovala
na MČR U15 dvě stříbra

Metzingen - Ani ve druhém vzájemném měření sil v rámci Poháru EHF se mosteckým házenkářkám nepovedlo vyzrát na silného
německého soupeře. Metzingen
nakonec na své palubovce dokázal přesvědčivě vyhrát 35:24, po
poločasu 15:13.
„Měli jsme velmi dobrý vstup do
utkání, zejména díky zákrokům
Dominiky Müllnerové v brance. Bohužel se nám toho, že jsme
se soupeřem úspěšně dokázali držet krok až do stavu 9:9, nepodařilo využít a nedokázali jsme vývoj utkání otočit v náš prospěch.
Až do zhruba 25. minuty zápasu
jsme byli Metzingenu velmi vyrovnaným soupeřem. Poté jsme však
až nečekaně začali zahazovat šance a soupeř toho dokázal náležitě využít a opět potvrdil své kvality,“ komentoval výsledek utkání trenér mosteckého týmu Peter Dávid.
Úkoly, se kterými mostecký
tým do Německa odjížděl, se ale
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zempelová přidala ve dvouhře,
do níž nastoupila jako nenasazená. Po třech vítězných zápasech zvládla i velké drama v semifinále proti Metzové 2:1 na
sety, ve třetím setu 22:20. Až ve
finále byla lepší rychnovská Petra Maixnerová.

Hned o následujícím víkendu měl Baník Most zastoupení
i na mistrovství ČR U13 v Českém Krumlově a to díky Tereze Grznárové, která si postup do
turnaje vybojovala na oblastním
přeboru v Liberci.
Badmintonový klub TJ Baník Most má dlouhou a bohatou
historii, byl založen již v roce
1965. I po více než padesáti letech klub stále vychovává úspěšné sportovce.
(has, jak)

Mostecký FKL bude
bojovat o záchranu
Úplně jiné starosti než Baník Souš bude mít na jaře
v divizi B Mostecký FK. Ten
bude muset pořádně zabrat,
protože po podzimu je předposlední, tedy na 15. místě v tabulce, tudíž v ohrožení sestupem. Nováček soutěže si v podzimu připsal pouhých 12 bodů.

Kombinovanému
týmu patří střed
tabulky
Náš jediný zástupce v krajském přeboru v kopané dospělých, kombinovaný tým
Sokol Horní Jiřetín/FK Litvínov, se po skončení podzimní části soutěže drží ve středu tabulky. Patří mu devátá příčka, když v patnácti zápasech dokázal vybojovat 19
bodů.

Bude se hrát již
dvacátý Christmas
Cup
Hokejová aréna v Bílině bude ve dnech 10. – 22.
prosince hostit další, v pořadí již 20. ročník mezinárodního hokejového turnaje Christmas Cup. Oblíbený
tradiční turnaj je za dveřmi,
pro všechny týmy je to jako
každý rok událost sportovní,
událost kulturní a událost,
která bude sladkou hokejovou tečkou před Vánocemi
a koncem roku 2018.

Junioři Baníku
vyzvou celek
Sokolova

Úspěšná Kristína Kozempelová.

V sobotu 24. listopadu pokračuje regionální liga v basketbalu juniorů dalším kolem. V něm od 12.30 hodin
vyzve celek BK Baník Most
U19 na palubovce mostecké
sportovní haly soupeře z BK
Sokolov.
(jak)
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fotoreportáž

Divadelní premiéry 2019
slibují zábavu, zpěv i klasiku

MOST – Městské divadlo v Mostě připravilo pro divadelní sezónu
2019 celkem osm premiér. Tedy o jednu více než v roce letošním.
První premiéra nadcházejícího roku odstartuje v únoru shakespearovskou klasikou Macbeth. Mostecké publikum se může ale těšit
i na své oblíbené žánry, jakým jsou zejména komedie, ale i hudební
představení.
Kromě Macbetha se můžete těšit také na komedii Bosé nohy
v parku, hudební retro-komedii 60´aneb Šedesátky, romantickou
komedii Zamilovaný Shakespeare, situační komedii 3 ženy, divadelní zpracování Mauglího, repertoár zpestří také hra z fotbalového
prostředí Faulovaný útočník a sezónu uzavře Funny girl. Divadelní
předplatné je již v předprodeji.
V letošní sezóně nejlepší ohlasy a také největší návštěvnost mostecké divadlo zaznamenalo zejména u inscenací Homevideo a Ostře
sledované vlaky. Těsně před vánočními svátky mostecké publikum
ještě čeká premiéra hudební komedie Škola základ života, která je
momentálně bezmála vyprodaná. „Komedie a muzikály jsou u mosteckého publika jednoznačně nejoblíbenějším žánrem - nejnavštěvovanější inscenací je interaktivní komedie Splašené nůžky, kterou jsme
uvedli již v roce 2017 a jejíž reprízy jsou většinou vyprodané,“ uvedla Lenka Krestová z mosteckého divadla a dodává: „Nicméně se každý rok snažíme do repertoáru zařadit pestrou škálu žánrů – komedie,
muzikály, ale také aktuální témata, klasiku či dramata. Velice nás těší, že i vážnější tituly mostecké publikum oslovují, jako je to například
u psychologického thrilleru Talentovaný pan Ripley, nebo zatím poslední uvedené inscenace Teror z prostředí soudní síně.“
Divácká návštěvnost v Mostě za posledních pár let mírně vzrostla, stejně tak jako počet předplatitelů. „V letošním roce máme zhruba 730 předplatitelů a šest předplatitelských skupin. Jsme rádi, že každým rokem nových předplatitelů přibývá a pevně doufáme, že tomu
tak bude i v příštím roce,“ věří Lenka Krestová.

Divadelní léto 2019 na Hněvíně
V příštím roce uvede Městské divadlo v Mostě na hradě Hněvín
opět 3 divácky oblíbené tituly: Noc na Karlštejně, Sluhu dvou pánů
a také pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele. Divadlo rozmanitostí se představí s hudební pohádkou „Ať žijí duchové!“.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Přehled titulů
činohry
na sezonu

Katy Brand

česká premiéra

3 ŽENY
režie: Martin Vokoun

premiéra: 14. června 2019 na Komorní scéně

2019

Hotelový pokoj, jedna noc a tři generace žen z jedné rodiny,
které s nelítostným humorem odhalují vzájemné komplikované
vztahy.

William Shakespeare

Rudyard Kipling

MACBETH

MAUGLÍ

režie: Jakub Korčák

režie: Zbyněk Srba

premiéra: 22. února 2019 na Velké scéně

premiéra: 4. října 2019 na Velké scéně

Tragédie svědomí. Velké drama o touze po moci a zhoubném
pokušení mít ještě více, než máme, i když máme dost.

Výpravná adaptace magických Kiplingových příběhů z šera
indické džungle.
Jörg Menke-Peitzmeyer

Neil Simon

BOSÉ NOHY V PARKU

FAULOVANÝ ÚTOČNÍK

režie: Jakub Dostál

režie: Hana Marvanová

premiéra: 1. března 2019 na Komorní scéně

premiéra: 18. října 2019 na Komorní scéně

Vynikající komedie o lásce a nástrahách mladého manželství.
Petr Svojtka – Jiří Janků

Juller je úspěšný a slavný fotbalista. Juller je Němec. Juller
je ale také Žid. Hravá inscenace nejen pro mládež o slávě
i nejtěžších chvílích člověka.

60’s aneb ŠEDESÁTKY

Isobel Lennart, Bob Merrill – Jule Styne

FUNNY GIRL

režie: Petr Svojtka

premiéra: 12. dubna 2019 na Velké scéně

režie: Roman Meluzín

Příběh retrofila. Hudební retro-komedie s písničkami ze
šedesátých let o výletech do časů, kdy klukům rostly dlouhé
vlasy a láska nebyla sprostým slovem.

premiéra: 20. prosince 2019 na Velké scéně
Slavné melodie i nezapomenutelná taneční čísla v americkém
muzikálu, jenž vypráví o světlé i stinné stránce lásky a slávy.

Marc Norman, Tom Stoppard – Lee Hall

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
režie: Milan Schejbal

premiéra: 31. května 2019 na Velké scéně
Romantická komedie o lásce a divadle. Fiktivní příběh o tom,
jak vznikla nejslavnější divadelní hra všech dob - Romeo a Julie.
Inscenace Městského divadla v Mostě vznikají
za výrazné finanční podpory statutárního
města Mostu a přispění Ústeckého kraje.

Divadelní hra Home video...

česká premiéra

...a Ostře sledované vlaky byly nejúspěšnějšími tituly

letošní sezóny. (Foto: T. Branda)

Přehled termínů a rezervace vstupenek na www.divadlo-most.cz

