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Zásoby krve NULA NEGATIVNÍ jsou na kritické hranici!
ÚSTECKÝ KRAJ - Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem poděkovalo všem dobrovolným dárcům krve, kteří
v uplynulých týdnech na základě výzvy přišli darovat nejcennější
tekutinu. I přesto je krve stále nedostatek. Zásoby krve skupiny 0
negativní, která se využívá při operacích, se dostaly po letních měsících na kritickou hranici.
„Po výzvě v médiích a oslove- mu přispívá i doba skladování našich dárců přišlo k 11. říj- ní erytrocytů, která je pouze 42
nu darovat krev celkem 174 dár- dní. Rovněž i zastoupení krevců krevní skupiny 0 negativní. ních skupin v populaci hraje svou
Díky výzvě se dostavilo celkem úlohu. Nejčastěji se však potýká101 nových dárců, u 29 byla zjiš- me s nedostatkem krví A negativtěna krevní skupina 0 negativní. ních a především univerzálních 0
Ve stejném období však bylo vy- negativní, což je důsledkem i vydáno či připraveno pro pacienty soce centralizované zdravotní pénaší nemocnice celkem 133 kr- če v naší nemocnici, jako je např.
ví této univerzální krevní skupi- úrazové centrum, která má vysony,“ uvedla zástupkyně primá- kou spotřebu univerzální 0 negaře Transfuzního oddělení Ma- tivní krve pro masivně krvácejísarykovy nemocnice Klára Vá- cí pacienty a k velkým spotřebitechová. V posledních týdnech se lům krve se přidala i nově vznikoddělení pohybovalo na hrani- lá kardiochirurgie,“ vysvětluje
ci 30-50 procent běžných zásob lékařka.
(sol)
a nedařilo se ani po přímém telefonickém kontaktování dárců krve
stav zásob doplnit.
Darovaná krev zachraňuje životy
„V určitých obKaždý z nás potřebuje za svůj život průměrně pětkrát krevní transfuzi a čtrnáctkrát lék vyrobený z krve.
dobích se můžeNa komplikovanější operaci je potřeba i 10 jednotek krve po 300 mililitrech. Díky stále složitějším operame potýkat s necím spotřeba krve neustále roste.
dostatkem určitých
Kdy je dárcovství omezeno: Ženy by neměly darovat krev v době menstruace. Dárci by měli na odběr jít
krevních skupin. Je
nejdříve až 14 dnů poté, kdy prodělají lehčí infekci (rýma, kašel apod.), 14 dní až měsíc po dobrání antibioto dáno zejména
tik, měsíc po pobytu mimo Evropu nebo měsíc po přisátí klíštěte. Alergici mohou krev darovat pouze u lehskladbou pacienčí formy onemocnění.
tů, kteří jsou v tomto období ošetřováVíce informací o výhodách a povinnostech dárců najdete na webu Prodarce.cz.
ni. Ale také k to-

 ČESKOSLOVENSKÁ
PÁRTY v music areně
MOST – Československá
párty v Music Aréně
Nový Obzor. Diskotéka
ke stému výročí založení
Československa. DJ
Honza (CZ) a moderátor
a DJ Matúš GOGO
Klajdač, dívčí skupina
HOLKI a slovenské duo
MC Erik & Ivana. 27.10.
od 20 hodin, vstupné:
190 Kč.
 AKVARIJNÍ TRHY
MOST - Spolek Akvatera
chystá 20.10. od 9 do
12 hodin další akvarijní
a terarijní trhy v Mostě.
Proběhnou tradičně ve
Středisku volného času
v Albrechtické ulici.
 Kali & Peter Pann
MOST - Jste-li
fanoušky jednoho
z nejúspěšnějších
československých
rapperů Kaliho, přijďte
se 26.10. od 21 hodin
podívat do Kahanu v
Lipové ulici na jednu z
jeho posledních show
před ukončením kariéry!
Doprovázet ho bude
producent Peter Pann.
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Zásoby krve skupiny 0 negativní se ústeckému transfuznímu oddělení
podařilo zvýšit zhruba na 65 procent potřebného stavu. Mezi prvodárci,
kteří na výzvu dosud zareagovali, byli kromě mladých i starší 50 let.

POVOLEBNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

Jak se rodí nové vlády?
Zatím je „polojasno“
MOSTECKO – Dva týdny po vyhlášení výsledků není ve většině
měst na Mostecku docela jasno,
kdo se ujme vlády. Ustavující zastupitelstva musí obce a města
podle zákona svolat do 5. listopadu.
V MOSTĚ se budoucí koalice
rodí s velkými otazníky a hlavně
ve velkém utajení. Ve hře je šest
subjektů – Pro MOST (16), ANO
(9), SMM (8), Piráti a Zelení (4),
ODS (4), KSČM (4). Z kuloárů
a ze sociálních sítí některých subjektů zatím prosakují velmi mlhavé informace, které se každým
dnem mění. Jistý už není dokonce ani termín ustavujícího zastupitelstva, které se původně plánovalo na 1. listopadu. Na průběh voleb v Mostě byly totiž podány čtyři stížnosti. Jednu z nich
již Krajský soud v Ústí nad Labem přijal jako opodstatněnou.
V LITVÍNOVĚ se domluvilo na vládě ANO (8) + SNK-ED (2) + LITVÍNOVÁCI (1) +
KSČM (3). Opozici by měla tvořit ODS (2) + STAN (3) + Litvínov DO TOHO (3). Na starostovské křeslo by měla usednout
bývalá a nyní úřadující starostka
za ANO Kamila Bláhová. Do termínu ustavujícího zastupitelstva,
které má proběhnout v Litvíno-

vě 1. listopadu, zbývají však ještě
dva týdny.
V MEZIBOŘÍ zůstane starostou Petr Červenka. Jeho ČSSD
zvítězila se sedmi křesly. K většině
v zastupitelstvu jim schází jediný
hlas. Koalice přesto bude širší. „Už
v minulém volebním období, kdy
jsme měli většinu a partnera nepotřebovali, jsme místo v radě nabídli
ZA PROSPERUJÍCÍ MEZIBOŘÍ.
Jde nám především o to, abychom
společně pracovali další čtyři roky pro město a jeho rozvoj,“ uvedl
Petr Červenka. V nadcházejícím
volebním období by mohlo mít
Meziboří dva neuvolněné místostarosty. Pokud nenastane mimořádná situace, pak se ustavující zastupitelstvo v Meziboří bude
konat 31. října. Místostarostkou
by se měla stát Libuše Karbanová,
dvojka na kandidátce ČSSD. Druhý by pak byl Jan Novák ze strany koaličního partnera ZA PROSPERUJÍCÍ MEZIBOŘÍ.
V LOMU se zatím stále jedná.
Spekuluje se ale o složení koalice z vítězných Severočechů.cz (8),
ČSSD (2) a ODS (2). Starostkou
by při této variantě zůstala Kateřina Schwarzová, místostarostu by
obsadil jeden z koaličních partnerů. Lom zatím daný termín zastupitelstva nemá.
(ina,pur)
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Mostecký magistrát varuje
před odstřelem prasat
MOST – Magistrát města Mostu vydal tento týden varování pro občany. V neděli 21. října bude ve vtelenských sadech od 8 do 11 hodin
probíhat mimořádný odlov černé zvěře.
„Prosíme Mostečany i návštěvníky města, aby se z důvodu bezpečnosti v uvedenou dobu nevyskytovali na daném místě,“ informovala
mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
(nov)

Vše o naší státní vlajce
MOST - Městská knihovna Most zve na přednášku předního českého
vexilologa Ing. Aleše Brožka o historii vzniku československé státní
vlajky.
Přednáška se koná v úterý 25. října od 17 hodin v kinosále Městské knihovny v Mostě ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Ing. Aleš Brožek publikuje v odborné knihovnické literatuře,
s řadou odborných příspěvků vystupuje na knihovnických konferencích v tuzemsku i zahraničí. Patří mezi uznávané odborníky ve
vexilologii, zasloužil se o to, že dnes známe jméno a podobu autora československé státní vlajky. Vstupné 40,-Kč/ čtenáři MKM po
předložení čtenářského průkazu zdarma.
(nov)

Rokáč plný skvělé muziky
MOST - Mostecký Rokáč Vinohrady se připravuje na víkend plný
skvělé muziky.
V pátek 19. října (open 19 hodin, start ve 21 hodin) vystoupí bílinská parta KOLA DOKOLA. Doprovodí je mostecká akustická fúze ZDARR. V sobotu 20. října v Rokáči Vinohrady zahrají hned tři kapely: SILENT SCREAM je pop-rocková
kapela z Prahy. Mezi její největší úspěchy patří vítězství soutěže kapel Škola rocku 2015, které jim umožnilo vystoupit na festivalech jako je Votvírak, Natruc a další. Kapela se také stala hosty několika rozhovorů na rádiu Kiss Delta, Rádio Patriot i jiných.
Vstupné 100 Kč.
(nov)

komunální politika

Park Střed: na radnici diskuse,
venku tvořivé dílny
MOST – Tento pátek 19. října se
ve velké zasedací místnosti mosteckého magistrátu koná veřejné setkání k parku Střed. Akce je
spojená s tvůrčími dílnami v areálu parku. Na své si přijdou mladí
i starší, pamětníci i děti.
Park Střed se v roce 2018 přiblížil dosud nejvíce za posledních 25 let šanci na svou opravu.
S projektem Znovuzrození parku Střed v Mostě město uspělo
v roce 2016 v grantové výzvě Nadace Proměny Karla Komárka
a získalo podporu na jeho předrealizační fázi. „Jejím cílem bylo vytvořit projektový tým, navázat klíčové partnery pro širší spolupráci a vzbudit zájem obyvatel
o park a nové možnosti jeho využití. Před-realizační fázi projektu završí právě páteční celodenní
otevřené setkání pro laickou i odbornou veřejnost nazvané Veřejné
setkání k parku Střed,“ upozornila Veronika Loucká, manažerka
prevence kriminality.
Občané se v zasedací síni magistrátu budou moci dozvědět,
kam se posunul projekt Znovuzrození parku Střed, jak pro-

Park si úpravy jistě zaslouží.

Otevřené setkání na téma veřejný prostor, kreativita a komunitní život v Mostě završí letošní přípravy
k obnově parku Střed. Na veřejné setkání do velké zasedačky na magistrátu můžete zavítat od 9.30 do
13 hodin a od 14 do 17.45 hodin. Akce v parku se bude odehrávat od 14 do do 17 hodin. Vstup je volný.
měňuje Nadace Proměny Karla
Komárka parky krok za krokem
a získají spoustu dalších inspirativních informací k tématům, jako je veřejný prostor a participace, komunita a místa setkávání a kreativita.
„Na tuto unikátní akci se podařilo organizátorům sehnat
nejlepší odborníky z České
i Slovenské republiky, kteří
mohou být inspirací pro zlepšení života a veřejného prostoru
v našem městě
a na sídlištích,“

upozornila dále Veronika Loucká. S sebou můžete vzít i své děti. Pro děti od 6 do 12 let bude
přímo v parku od 14 do 17 hodin připravena interaktivní dílna
Nadace Proměny Karla Komárka nazvaná „Sousedíš“. Děti si zážitkovou formou vyzkouší zmapovat park, život v něm a zvážit
úpravy veřejného prostoru, které
by potěšily všechny sousedy. Dílna se uskuteční v parku Střed, nebo v případě špatného počasí na
magistrátu.
Do konce října by město Most
mělo mít jasno, zda obdrží od
Nadace Karla Komárka grant i na
realizaci revitalizace parku. Mělo by se jednat o zhruba pětadvacet milionů korun. Právě veřejné
akce a pozornost široké veřejnos-

ti směrem k parku jsou také jednou z řady podmínek pro získání
finančních prostředků.
„Pokud bychom grant dostali, budeme muset vyhlásit architektonickou soutěž na tuto akci.
Revitalizace parku by se tak měla o něco protáhnout. Předpoklad
je, že za čtyři roky by mohlo být
vše hotovo,“ informoval úřadující mostecký primátor Jan Paparega. Město má ale připravenou i alternativu pro případ, že
by grant nezískalo. I za těchto
okolností by se revitalizace parku prý uskutečnila. Město by ji
ale muselo zafinancovat z vlastních zdrojů. V takovém případě
by vážnou úvahou bylo i oplocení parku Střed.
(sol)

Spor o „vysedávací“ vyhlášku pokračuje

„Akustická fúze ZDARR“

MOSTEČTÍ LVI versus
HC Baník Sokolov
MOST - Nepřekonaný lídr tabulky zavítá do Mostu. Podaří se Mosteckým vrátit Baníku prohru 5:6?
Přijďte fandit Mosteckým Lvům 20.10. od 17.30 hodin do A-BENET Arény na zimním stadiónu v Mostě.
(nov)

Statutární město Most ve spolupráci s Městskou knihovnou Most
Vás zve na výstavu k výtvarné soutěži dětí 4. a 7. ročníků
vybraných základních škol a Podkrušnohorského gymnázia.

POZVÁNKA

na výstavu prací z výtvarné souteže

NAŠE POHODOVÁ ULICE
Vernisáž se koná v Mestské
knihovneˇ Most
ˇ
dne 22.10.2018 od 17 hodin.
Vystavená díla budou ke zhlédnutí do 30.11.2018.

Soutěž proběhla v rámci projektu Mostem odpovědně: rozjeďme čistou mobilitu. Projekt je
zaměřen na podporu čisté mobility ve městě Most, která spočívá především ve využití
nemotorové dopravy jako je např. pěší chůze, jízda na kole, využití MHD.

Tento projekt je spoluﬁnancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

MOST - Ministerstvo vnitra vydalo rozhodnutí, kterým zamítlo městu Most jeho „rozklad“ takzvané vysedávací vyhlášky.
Ministerstvo vnitra už před
časem vyzvalo Most ke zjednání nápravy, tedy ke zrušení sporných článků vyhlášky.
Protože tak Most neučinil, ministerstvo účinnost dvou článků vyhlášky pozastavilo. Proti tomu město podalo na ministerstvo rozklad, který byl právě oznámeným rozhodnutím
zamítnut. „S rozhodnutím ministerstva zásadně nesouhlasíme. Opět se potvrzuje, že lidé z Prahy nemají o problémech
měst jako je Most, Litvínov nebo
Varnsdorf ani ponětí. Vyhlášku
nadále považujeme za potřebnou,“ oznámil primátor Mostu Jan Paparega. Věc tak skončí u Ústavního soudu.

Vyhlášku vydalo Zastupitelstvo města Mostu v září 2015
ve snaze předcházet narušování
veřejného pořádku ve městě, ve
snaze ochránit zeleň a zvýšit estetickou hodnotu města. K tomu měl dopomoci i zákaz sezení na stavebních částech, předmětech a zařízeních, které nejsou k takovému účelu určeny.
Samospráva tak reagovala na
skutečnost, že ve městě dochází ve zvýšené míře k posedávání lidí, kteří verbálně napadají a jinak obtěžují kolemjdoucí.
Ministerstvo vnitra však tuto
vyhlášku, i s ohledem na dřívější judikát Ústavního soudu
v podobné věci, shledalo v rozporu se zákonem.
(nov)

Jablkem sváru je vysedávání na zídkách v nechvalně proslulých
lokalitách.

K asistentům prevence přibudou „důvěrníci“
MOST – Městská policie v Mostě chce rozšířit své řady o nové asistenty. Ti by měli mít ale novou úlohu v bezpečnosti a prevenci ve
městě. Bude se jednat o „důvěrníky“ a jejich poslání bude odlišné
od stávajících asistentů.
„S prací asistentů prevence
kriminality jsme spokojeni, protože jsou naše prodloužené ruce
i oči. Občas to sice stoprocentně
ideální není, protože ti lidé potřebují čas, aby se zapracovali do
celého procesu. Nejsou to klasičtí strážníci, na které se kladou
mnohem větší nároky. Ale čím více asistentů, tím lépe,“ pochvaluje si práci asistentů šéf mostecké
městské policie Jaroslav Hrvol.
Podle jeho slov se bude městská policie i do budoucna sna-

žit počty asistentů ještě rozšířit.
V rukávu má totiž nový projekt,
a to na tak zvané správce lokalit. „Nebudou to asistenti jako
takoví, ale rádi bychom realizovali projekt na jakési správce lokalit, kteří budou v dané lokalitě
a budou vykonávat určitou preventivní činnost a k tomu drobné
opravy například v přilehlých domech. Budou se jednoduše řečeno vždy starat o tu kterou část se
vším všudy, nejen z hlediska prevence. Mělo by se jednat o důvěr-

níka a správce domu,“ prozrazuje k náplni nového projektu ředitel Hrvol.
Posílení řad strážníků o nové správce má městská policie
předjednané s úřadem práce,

který by měl projekt finančně
podpořit. „Prostředky na tyto
důvěrníky by poskytl právě úřad
práce a rádi bychom s nimi počítali již v příštím roce,“ prozradil
ještě Jaroslav Hrvol.
(sol)

zpravodajství
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Po sociálních bytech je „hlad“
Čeká se na ně v pořadníku!

MOST – Po sociálním bydlení v Mostě je velká poptávka. Sociální
byty vznikly například v rekonstruovaném objektu v ulici Chomutovská. Poskytuje je zde město Most. Socilální služby zde realizují i neziskové organizace. Byty jsou nyní ale beznadějně obsazené
a na jejich uvolnění se čeká dlouhý pořadník.
Celkem čtyři bytové jednotky pro účely projektu Sociálního bydlení v Mostě pronajímá
město v bloku č. 15 (č.p. 2261)
v ulici Chomutovská, a to na základě Memoranda o spolupráci
mezi statutárním městem Most
a vlastníkem objektu. Tyto 4 sociální byty jsou již obsazeny klienty z cílové skupiny projektu.
„V rámci projektu Sociálního bydlení má město Most zajistit 10
bytových jednotek pro účely sociálního bydlení. V současné době máme již obsazených 12 bytových jednotek, což převyšuje o 20
procent počet bytů v rámci tohoto projektu. Všem těmto klientům poskytují sociální pracovníci projektu intenzivní sociální
práci,“ vysvětlila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.
V pořadníku žadatelů o vstup
do projektu Sociálního bydlení v Mostě v současné době eviduje město Most dalších 45 jednotlivců nebo rodin. „Jde o např.
o rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitele, osoby se zdravotním postižením, kterým je také poskytována sociální práce
v rámci projektu. Z evidovaného počtu 45 žadatelů jich 41 splnilo podmínky žadatelů o účast
v tomto projektu,“ informovala
dále tisková mluvčí.
V objektu jsou realizovány
i další sociální služby. V rámci projektu Dům na půl cesty
v Mostě zde poskytuje registro-

vané sociální služby osobám od
18 do 26 let obecně prospěšná
společnost K srdci klíč. „Služba
je přesunuta do bl. 15 už od roku
2017. Od 1. ledna 2018 se k nám
přidaly i další naše služby, nejen
naší společnosti. Aktuálně v této
budově provozují například Oblastní charita Most terénní služby, Naděje M dluhovou poradnu
apod. K srdci klíč, o. p. s. zde pronajímá dalších deset bytů. Čtyři
jsou určené k ubytování na pro
ty, kteří se v pobytových službách již osvědčili a jsou schopni samostatného života s oporou.
Od ledna 2018 v šesti bytech provozujeme registrovanou sociální službu Azylový dům pro rodiny s dětmi, služba je určena výhradně mosteckým rodinám na
dobu zpravidla maximálně 1 roku,“ uvedla Lucie Průšová, metodik a odborný garant Azylového domu pro rodiny s dětmi v Mostě. Azyl je určen rodinám (a samostatným mužům
samoživitelům), které dosud byly nějakým způsobem rozdělené. Většinou jim byly děti odebrány do náhradního zařízení či
náhradní rodinné péče a spolupracují aktivně s OSPOD – tedy mají zájem získat děti zpět
a pracovat na změně. „My díky
této možnosti bydlení můžeme
danou rodinu zase stmelit, podpořit v přístupu k samostatnému životu – bydlení a zaměstnání. Ze zkušenosti je snazší v naší lokalitě zprostředkovat práci

Dům soukromý majitel opravuje po bývalých problémových
nájemnících. V současné době tu fungují zejména sociální služby
včetně sociálního bydlení, ale bydlí zde i běžní nájemníci.
než bydlení. Bez vzájemné spolupráce ve městě bychom se neobešli. Díky projektu Tréninková pracovní místa Most jim můžeme nabídnout například místa
pro ty, kteří mají sníženou pracovní schopnost. Klientům se daří nalézt i standardní práci,“ říká
Lucie Průšová. Hlavním cílem
je ale rodinu stabilizovat a připravit na samostatný život, naučit přijmout odpovědnost za
své další jednání. „Získat vlastní či pronajaté bydlení je v Mostě
velmi složité, často si rodiny spoří
poměrně dlouhou dobu, aby dosáhly vůbec na vstupní kauce. Po
celou dobu spolupracují na plnění cílů, které si stanovují při příchodu do služby. Je přirozené, že
zpočátku rodiny vyžadují více
vedení a podpory, neboť někteří z nich nemají zkušenosti se samostatným bydlením již mnoho
let. Jsou tací, kteří to nezvládají

ani s oporou a službu opouštějí,“
podotkla Lucie Průšová a dodala: „Mám radost z toho, že celých
padesát procent našich klientů je
poměrně rychle zaměstnaných.
Služba je od samého počátku plně obsazena a v pořadníku čeká
95 zájemců o ubytování, což jen
dokazuje zoufalý nedostatek příležitosti bydlení. Jde o službu nedostatkovou, obrací se na nás i lidé mimo Most, kterým ale vyhovět nemůžeme. Situace je ale obdobná i všude jinde v republice.
Majitel nemovitosti v dohledné době pozemek také oplotí, což
vedoucí služeb vítají, neboť často se u domu vyskytuje mnoho
osob včetně dětí, které zde nežijí.
Narušují případnými výtržnostmi vztahy s okolím, na kterých si
zakládáme,“ shrnula situaci garantka Azylového domu pro rodiny s dětmi.
(sol)

ZUŠky v Mostě procházejí opravami, budou v suchu a teple
MOST – Obě mostecké ZUŠky procházejí opravami. Základní umělecká škola v ulici F. L. Gassmanna bude mít po opravách taneční sál
„v suchu“ a Základní umělecká škola Moskevská zase učebny v teple.
Základní umělecká škola F.
L. Gassmanna vyhlásila veřejnou zakázku na opravy venkovní hydroizolace budovy,
konkrétně vnějších základových stěn tanečního sálu. Zakázku vysoutěžila a realizuje litvínovská společnost IZS
s.r.o., a to za bezmála 220 tisíc korun bez DPH. Jedná se
o provedení hydroizolace vnějších základových stěn tanečního sálu tak, aby se zamezilo
pronikání vlhkosti do tohoto

prostoru. „Opravy už odstartovaly a nijak neomezují naši výuku. Navíc vysokohlukové práce
se dělají v době, když v ZUŠce
výuka neprobíhá, takže je to bez
problémů,“ popsal průběh prací ředitel umělecké školy David
Homola. Zatékání vody do tančírny bylo podle něj dlouhodobější. „Voda prosakovala do tanečního sálu kolem základů budovy, což poškodilo zdejší podlahy. Jednak to bylo dáno i tím,
že škola stojí ve svahu, a když

zaprší, tak voda steče a zarazí
se právě o stěny tanečního sálu.
Navíc zde nebyly dříve pravděpodobně dostatečně a správně
odizolované základy. Jsme rádi,
že se tento problém konečně vyřeší a budeme v suchu,“ připustil ředitel Homola. Opravy by
měly být dokončené nejpozději do sedmi týdnů od zahájení.
Do konce roku by se měly stihnout ještě také úpravy jedné ze
zdejších učeben, které provádí
stejná firma. „Jedná se o úpravy učebny vedle počítačové grafiky, kde chybělo nějaké vybavení. Třída by měla lépe zvukově vyhovovat, buduje se zde by-

telnější přepážka, která by měla
prostory odhlučnit a vyřešit i tepelné ztráty,“ doplnil ještě David Homola.
Opravy v těchto dnech probíhají i v ZUŠ Moskevská.
„V současné době se tu vyměňují okna a meziokenní izolační vložky. Veškeré tyto výměny
a opravy by měly podle předpokladů skončit do konce října,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Zhotovitelem je
společnost Ela – Plast a náklady se zde vyšplhají na více než
tři miliony a tři sta tisíc korun.
(sol)

V mosteckém divadle se odehraje TEROR
MOST - Městské divadlo v Mostě uvede 19. října v 19.30 hodin na
Velké scéně premiéru divadelní hry Teror německého dramatika
a právníka Ferdinanda von Schiracha. Tato hra je jedním z největších divadelních bestsellerů posledních let.

Lze obětovat
164 lidských životů
za 70 000 lidí?
Německý dramatik, spisovatel a právník Ferdinand von
Schirach napsal v roce 2015 fiktivní drama ze soudní síně Teror. Jeho hra se okamžitě rozšířila do celého světa a má dnes
na svém kontě již na osmdesát
inscenací a hru vidělo více než
tři sta tisíc diváků. „Tento aktuální populární divadelní hit vám
nyní přinášíme také do mosteckého divadla. V závěru hry budete hlasovat o vině či nevině
stíhacího pilota Larse Kocha,
který navzdory rozkazu nadřízených sestřelil dopravní letadlo

unesené teroristy. Na palubě letadla tehdy bylo 164 nevinných
cestujícíh. Letadlo ovšem mířilo
na mnichovský stadion, kde se
v tu chvíli nacházelo 70 000 diváků. Major Koch zabránil obrovské katastrofě, ale přitom zabil cestující na palubě letadla,“
říká ke hře dramaturg Zdeněk
Janál.
Schirachova hra vychází
z mnoha diskusí, které se nejen v Německu rozhořely po
tragédii z 11. září 2001. Teroristé změnili svět a nabourali jistoty lidské důstojnosti. Německý parlament v roce 2005
odhlasoval, že v krajním případě je možné zabít civilisty, pokud se tím zabrání tragédii ješ-

tě větší. Vzápětí byl
však tento zákon
napaden Ústavním
soudem, zákon byl
zrušen. Ovšem diskuse neustaly. „Autor dramatu Ferdinand von Schirach
svojí hrou k diskusi na toto téma výrazně přispěl. Ze
všech diváků v hledišti učinil soudce,
kteří mají rozhodnout. Každý se tak
musí tímto dilematem zabývat, nepřihlíží jen diskusi
a soudnímu přelíčení. V naší inscenaci se navíc ocitneme
přímo mezi troskami
letadla,“ dodal Zdeněk Janál.
(sol)

Režisér Filip Nuckolls vsadil na herecké
výkony Jana Beneše, Veroniky Týcové (oba na
snímku), Zity Benešové, Víta Herziny, Jakuba
Dostála a Karolíny Herzinové.
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 Ptejte se politiků
Městská policie dováží do útulku kočky, ale ty
z útulku zmizí. Všiml jsem
si, že majitel dává koťata hadům a starší kočky
psům na zabití. Několikrát jsme měli kočky a ty
měly mor nebo nám zemřely. Chci, aby vedení
města toto začalo řešit.
Je mně líto těch koček,
které tam umírají v bolestech.
Kočky, které jsou přivezeny do útulku pro opuštěná zvířata v Rudolicích,
podstupují následující odbornou veterinární péči:
jsou odčerveny, odblešeny
a vykastrovány a následně vypouštěny zpět, pokud to byly toulavé kočky
a pokud se o ně nepřihlá- Jan Paparega
sí případný majitel. Kočky
se z útulku v Rudolicích v žád- městské policie. Zde byla vysaném případě neztrácí, o všech je zena směs 16 druhů letniček,
vedena řádná evidence a v pří- dvouletek a trvalek. Bohužel
padě, že v útulku zůstanou, ma- vzhledem k letošním klimaticjí nejlepší možnou péči, o čemž kým podmínkám, i přes prováse můžete přesvědčit, když se do dění pravidelných zálivek, kvetl
útulku půjdete podívat. Krmení jen omezený druh trvalek.
Založení tohoto typu záhonu
hadů koťaty je naprostý nesmysl, protože hady v útulku vůbec bohužel v lokalitě park Šibeník
nemáme. Práce pana Šlégra a je- podél ulice Jana Palacha není
ho kolektivu si občané města vá- možno s ohledem na umístění
ží, což deklaruje fakt, že v roce inženýrských sítí (horkovodní
2016 byl nominován a následně a vodovodní potrubí). Pořízení
těchto „lučních“ osevních smězískal Cenu města Mostu.
sí není nejlevnější záležitosProč není ve městě místo tí a výsev na místě s možností
travnaté plochy louka? Vypa- stavebního zásahu není ideální.
dá to lépe než posekaná tráva Za zmínku však stojí, že v para zajišťuje život drobným živo- ku Šibeník jsou dvě veliké louky, které nejsou založeny uměčichům.
I v našem městě jsme v roce le a na nich se vyskytuje nepře2014 založili dva záhony toho- berné množství květin, např.
to druhu. Jeden byl na křižovat- hlaváček běložlutý, hrachor
ce ulic Zd. Štěpánka, Topolová, hlíznatý, ječmen myší, bodlák
Lipová. Záhon byl oset směsí 13 obecný, ostřice, pomněnky, vidruhů letniček, každým rokem olka, atd. a dále je zde i mnozde převládal jiný druh letniček ho léčivek: třezalka tečkovaná,
s ohledem na to, co se v před- zemědým lékařský, užanka léchozím roce více vysemenilo. kařská, smetanka lékařská, řebZáhon zanikl v minulém roce říček obecný, jitrocel kopinatý,
bez následného obnovení, pro- růže šípková, kopřiva dvoudotože na tomto místě bude reali- má aj.
zována úprava křižovatky - kruOdpovídá primátor
hový objezd. Druhý záhon je
Mostu Jan Paparega
v ul. Fr. Hlase před parkovištěm

Pošta 6 se uzavře
MOST - Česká pošta oznámila, že dne 24. října v čase od 7 do 13 hodin bude z provozních důvodů uzavřena pobočka Most 6 v Rudolické ulici.
Rozsah omezení se může měnit. Klienti budou informováni prostřednictvím vývěsky umístěné v blízkosti vstupu do pobočky. (nov)
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19. října 2018

zpravodajství

POLEDNÍ MENU
22. 10. – 26. 10. 2018

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

Pondělí
Hovězí vývar s fritátovými nudlemi

25 Kč

150 g

Vepřová kýta, konfitovaný česnek, špenát, bramborový knedlík

95 Kč

150 g

Hovězí svíčková na smetaně s brusinkami, houskový knedlík

98 Kč

150 g

Vepřový prejt, kysané zelí, vařený brambor

90 Kč

ÚTERÝ
Frankfurtská s párkem

30 Kč

150 g

Kuřecí steak s fazolkami, šťouchaný brambor

95 Kč

150 g

Vepřová řezanka se slaninou, cibulkou

350 g

a sázeným vejcem, dušená rýže

98 Kč

Strapačky s uzeným masem a dušeným zelím, cibulka

90 Kč

STŘEDA
Žampionová krémová
150 g

30 Kč

Smažená kuřecí kapsa plněná nivou, bramborová kaše,
trhané listy salátu

150 g
350 g

98 Kč

Vepřové medailonky na červeném víně
s kořenovou zeleninou, bramborové noky

95 Kč

Lasagne Bolognese

90 Kč

ČTVRTEK
Kukuřičná s restovanou slaninou
150 g

30 Kč

Vepřová pečeně s baby špenátem a parmazánem,

	šťouchaný brambor

98 Kč

150 g

Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, houskový knedlík

95 Kč

350 g

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

90 Kč

PÁTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi

25 Kč

150 g

Hovězí roštěná na žampionech, dušená rýže

98 Kč

220 g

Pečené kuřecí stehno na zelenině, vařený brambor

95 Kč

350 g

Bramborové noky s kuřecím masem, česnekem,

	špenátem a parmazánem
SPECIÁL

90 Kč

Obyvatele „vystrašily“ zvukové sirény
MOSTECKO – Rudoličtí obyvatelé se stále častěji obracejí na město
ohledně vyzvánění sirén. Radnice ale občany ujišťuje, že se nejedná
o poplach obecného ohrožení, ale o zalarmování hasičů kvůli požárům. Těch v dlouhodobém suchu přibývá stále víc.
Sirény, které slýcháme nejméně jednou v měsíci, jsou jedním
ze způsobů, jak upozornit veřejnost na hrozící nebezpečí. Důležité je, aby ale lidé uměli rozlišit
základní druhy signálů a podle
toho vyhodnotit, o jaký typ nebezpečí se jedná. „Zejména obyvatelé Rudolic, kde sídlí mostecký
Sbor dobrovolných hasičů a je zde
umístěna siréna, mohou být tímto
signálem zmateni. Chtěli bychom
je uklidnit, že tón popsaný výše,
slouží pouze ke svolání hasičských
jednotek a neupozorňuje občany
na žádné závažné nebezpečí. Dotazy v této souvislosti se vyskytovaly zejména v době, kdy vinou
teplého počasí a sucha docházelo
k častým požárům,“ vysvětlil vedoucí oddělení obrany a krizového řízení mosteckého magistrátu
Luboš Pros.
Některým obyvatelům se ale
způsob svolávání hasičských jednotek zdá zastaralý a zlobí se na
rušení nočního klidu. „Kdyby nemocnice pouštěly sirénu pokaždé,
když mají nový případ, nevyspali
bychom se nikdy. Sanitky také ne-

houkají po celou dobu, když jedou
městem v noci, maximálně u křižovatky, když je třeba. Když mého
manžela volají z nemocnice v noci
do příslužby k vážnému případu,
také o tom nevědí všichni obyvatelé města. Hasiči jsou dobrovolní,
tudíž si to sami zvolili, že se v noci nevyspí a bude je budit siréna,
ale ostatní obyvatelé si nic takového nezvolili. Myslím, že v dnešní době technologií je siréna příliš
zastaralá a dá se nahradit jinými
způsoby,“ domnívají se někteří.
Funkčnost sirén pro účely všeobecné výstrahy, tak pro svolání hasičských záchranných sborů se ověřuje a zkouší vždy první
středu v měsíci ve 12 hodin, kdy
probíhá jejich zkouška. V tomto případě jde o nepřetržitý tón
v délce 140 vteřin. V letošním roce proběhne ještě dvakrát, a to 7.
listopadu a 5. prosince 2018.
V Mostě je rozmístěno nyní dvanáct sirén. Tlampače jsou
umístěné tak, aby zvukově dostatečně pokryly jednotlivé části
více než šedesátitisícového města. Umístěny jsou tak například

Místní obyvatele v Rudolicích mate siréna.
v městských čtvrtích ve Vtelně,
Velebudicích, Čepirozích, Rudolicích a Souši, dále také několikrát na třídě Budovatelů, v okolí Resslu, na Zahražanech, v oblasti autodromu a v dalších částech Mostu.
Téměř deset let také předchází zkoušce sirén navíc také hlasové upozornění. Stalo se tak po
množství stížností cizinců, které

signál překvapil, a měli strach, že
jde o skutečné varování před nebezpečím.
„Konkrétní typ nebezpečí včetně pokynů by se lidé měli následně
dozvědět ze sdělovacích prostředků, od záchranářů či jiným možným způsobem,“ doplnila ještě k případnému varování tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
(sol)

Existují dva druhy signálů - všeobecná výstraha, tedy kolísavý tón v délce 140 vteřin. Druhým typem je požární poplach, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Ten
trvá celkem jednu minutu a skládá se z trvalého tónu o délce 25 vteřin, desetivteřinové pauzy a dalšího trvalého tónu
o délce 25 vteřin (HO – ŘÍ). A právě tento signál sirén často
vyvádí z míry obyvatele Rudolic.

180 g – PEČENÁ KACHNÍ PRSA NA POMERANČÍCH

S MÁSLOVOU BRAMBOROVOU KAŠÍ S PAŽITKOU

120 Kč

Doba přípravy Speciálu cca 20 min.

SPECIÁLNÍ PODZIMNÍ NABÍDKA
PLATNÁ DO 30.11.2018

SAUNA

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

MASÁŽE

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

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

Full Package

1x Masáž dle vlastního výběru, sauna, fitness

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

810 CZK / 33€

V muzeu se bude předčítat kniha Gymnázium
MOST – Oblastní muzeum v Mostě zve na autorské čtení a autogramiádu 10. vydání humoristického románu „GYMNÁZIUM“
mosteckého rodáka a patriota
Václava Budinského. Akce se
uskuteční dne 23. října 2018 od
17 hodin v Oblastním muzeu
v Mostě.
V rámci křtu knihy budou mít
návštěvníci možnost ji zakoupit
za zvýhodněnou cenu 100 korun (plná cena je 333 korun).
Vstupenky na křest za 50 korun
si mohou zájemci zamluvit a zakoupit v pokladně Divadla rozmanitostí či v pokladně Městského divadla v Mostě. Román
Gymnázium vychází už podesáté. Poprvé vyšel tajně v období totality jako samizdat v počtu
čtyřiceti výtisků. Dvakrát vyšel

v největším českém nakladatelství Euromedia. Jedná se o unikátní dílo, které spojuje nadčasové, humorně prezentované otázky dospívání a středoškolské-

ho studia s reálnými postavami
a silnými autobiografickými prvky. PhDr. Václav Budinský, spisovatel, básník, malíř, publicista a konzultant, prožil mládí

v Mostě. Absolvoval tamní gymnázium, o kterém napsal stejnojmenný humoristický román.
Založil vědu humorologii a také
bubuismus.
(nov)

Divadlo VeTři – prevence trochu jinak

www.hotel-cascade.cz

hotel@hotel-cascade.cz

+420 476 703 250

MOST - Slovo prevence může
u většiny z nás předznamenávat
zákaz, příkaz nebo poučování.
To v žádném případě neplatí
o projektu PREVENCE TAK TROCHU JINAK, který už pátým rokem finančně podporuje město
Most.
Herci Divadla VeTři - herečka Míša Marková a moderátor a herec Vlasta Vébr - názorně a věcně ukazují životní situace v krátkých preventivních
scénkách. „Divákům nastavujeme zrcadlo a většinou se v našich scénkách dost diváků najde,“ prozradila Míša Marková.
Představení jsou koncipována tak, aby diváka nenudila a naopak, aby ho interaktivně zapojila. To se hercům daří.
„Máme představení jak pro nejmenší v mateřinkách, ale i pro
žáky jak na prvním, tak i na
druhém stupni a v poslední době
hrajeme čím dál tím více i pro seniory,“ dodal Vlasta Vébr.
Do konce roku odehraje Divadlo VeTři v rámci projektu
PREVENCE TAK TROCHU
JINAK v Mostě osm představení pro mateřinky, třináct pro
žáky mosteckých základních
škol a čtyřikrát zavítá k mos-

Herci Divadla VeTři Míša Marková a Vlasta Vébr.
teckým seniorům. Největší zájem je o téma Kontakt s cizí
osobou, Šikana, Nástrahy internetu a Naučte se říkat ne nebo Jak nebýt důvěřivý. O představení je rok od roku čím dál
tím větší zájem. O tom svědčí
i fakt, že Divadlo VeTři spolu-

pracuje s Besipem, už druhou
sezonu herci hrají pro mateřinky v Ústeckém kraji představení
s názvem Bezpečně s Besipem –
Preventivně s Divadlem veTři.
V letošní podzimní sezoně odehraje Divadlo VeTři celkem 12
představení pro seniory v Par-

dubickém kraji pod záštitou
Krajského ředitelství PČR Pardubice. Představení mají obrovský ohlas, svědčí o tom i fakt, že
mnohdy jsou na představení jak
preventisté, tak i představitelé
města či sociální pracovníci.
(nov)
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Parkujte u sportovky: výhodně a bezpečně!
MOST – Sportovní hala Most, a.s.
nově pronajímá parkovací místa
na hlídaném a oploceném parkovišti vedle sportovního stánku. Parkování nabízí společnost
pro své klienty za zajímavé ceny.
Hlídané a oplocené parkoviště, na kterém je k dispozici 141
parkovacích míst, nabízí zájemcům za přijatelné a zvýhodněné ceny Sportovní hala Most od
1. října 2018. Společnost převzala parkoviště po bývalém provozovateli, kterým byl TJ Baník
Most. „Pro své klienty jsme připravili zajímavé ceny. Pokud si
předplatí roční nájemné, pak je
tu vyjde měsíční stání od 549 korun,“ upozornil na novinku ředitel Sportovní haly Most Petr
Formánek. Parkovat si zde mohou řidiči jak osobních vozidel,
tak i dodávek, ale i motocyklisté.
„Pro ně připravujeme vylepšení,
část parkoviště bude zastřešená,
takže tu motocykly budou chráněné,“ prozradil dále ředitel Formánek. Výhodou je, že parkoviště je plně pojištěno proti krádežím či poškození, takže se zákazníci nemusejí o své plechové

Sportovní hala nově nabízí pronájem parkovacích míst.
miláčky bát. Navíc je parkoviště
pod kamerovým systémem a je
oplocené. Každý z nájemců má
svůj vlastní čip. „Co se týče nájemní doby, dá se parkoviště využít měsíčně, půlročně a ročně, ale

třeba i příležitostně na jeden den,
nebo na kratší dobu, když odjedou lidé na dovolenou, nemají
garáž a chtějí mít auto v bezpečí. Parkování tu krátkodobě vyjde
na stokorunu za 24 hodin,“ do-

dává ještě Petr Formánek. V případě zájmu a dalších informací
či dotazů se obracejte na e-mail:
info@sportovnihalamost.cz nebo na telefon: 474 774 702.
(sol)

V Mostě skončila sezona blokového čištění
MOST – V mosteckých ulicích začátkem října definitivně skončilo
blokové čištění. Řidiči tak nemusejí „na chvíli“ dávat pozor a sledovat dopravní značení Zón s dopravním omezením. Nové značky, které letos technické služby začaly využívat, se prý v praxi osvědčily.
„Letošní blokové čištění proběhlo relativně bez problémů,
odtahy byly v průměru stejné,
ne-li menší než loni,“ zhodnotil pozitivní trend vedoucí provozu odpadového hospodářství
Technických služeb města Mostu Zdeněk Procházka. Je možné,
že to mají na svědomí právě nové dopravní značky, které letos
začaly technické služby v Mostě
při blokovém čištění využívat.
Jedná se o značení „Zóna s dopravním omezením“ a „Konec
zóny s dopravním omezením.“
Značení pro řidiče znamenalo změnu v tom, že upozorněním o chystaném blokovém čištění již nebyla označena každá
ulice či parkoviště, ale širší zó-

na. Řidiči tak museli být pozornější a sledovat, kde se značení
vyskytuje. Protože pokud míjeli značení začátku Zóny s dopravním omezením, platila tato
značka až tam, kde byla umístěna značka „Konec zóny s dopravním omezením“. Na ukončení platnosti se kromě značení
Konec zóny s dopravním omezením přitom nevztahuje ani
nejbližší křižovatka, jak je to
u některých jiných dopravních
značek a jak se často někteří řidiči mylně domnívají. Řada řidičů tak nově zavedené značení v Mostě kritizuje. Zejména
lidé, kteří nejsou z Mostu a dojíždějí sem do práce či za jiným
účelem. Těm nejvíce vadí sku-

tečnost, že značkou není označena každá ulice či parkoviště
a snadno tak přehlédnou jedinou značku o začátku zóny s dopravním omezením. Pak jsou
nemile překvapeni, když auto
na místě, kde si ho zaparkovali,
nenajdou a mají vůz odtažený.
Nové dopravní značení přitom technickým službám výrazně šetří práci i peníze. „V osmdesáti procentech měst se toto dopravní značení již používá, takže
není až tak zcela ‚nové‘. Technické služby se k tomuto kroku odhodlaly až letos. Jedná se o dopravní značení řádně schválené orgány statní správy, bylo
dosti publikováno ve všech dostupných mediích, a to s dostatečným předstihem,“ říká dále
Zdeněk Procházka a na vysvětlenou dodává: „Dopravní značení zůstane i nadále v tomto režimu. Pokud by občané byli trpě-

liví a ohleduplnější k našim pracovníkům, kteří je nechtějí nijak
omezovat - protože jednou či
dvakrát do roka si může každý
své vozidlo na uvedenou dobu
přeparkovat - tak by vše bylo jednodušší a ušetřilo by se mnoho
starostí na obou stranách.“
Blokovému čištění se věnuje
zhruba 10–15 pracovníků technických služeb. Ti ale s ukončením blokového čištění o práci nepřijdou. Mají totiž další
pracovní činnost, jako je třeba
úklid ve městě, hrabání listí, zajištění činnosti ohledně zimní
údržby komunikací apod. Blokové čištění každoročně zahajují technické služby v měsíci
květnu, kdy blokové čištění navazuje na strojní čištění. Čisticí stroje tak do ulic vyrážejí dle
klimatických podmínek, zpravidla už od dubna.
(sol)

O kurz Jedu s dobou byl mezi seniory nebývalý zájem
MOST - Mostecký autodrom patřil k nejvyhledávanějším centrům
bezpečné jízdy mezi účastníky letošního celorepublikového projektu Jedu s dobou, určeného pro řidiče a řidičky starší 65 let.
Od dubna je absolvovalo v osmi centrech více než
3 500 seniorů, z toho 455 na výcvikových plochách polygonu
Autodromu v Mostě. „V dubnu a květnu jsme měli zcela plno a museli jsme zájemce i odmítat. V červenci a v srpnu se pak
projevila doba dovolených, přesto z maximálního počtu 120 míst
v jednom turnusu zůstalo vol-

ných jen pět, respektive 20. Je to
úspěch. Jsem rád, že senioři k projektu přistoupili aktivně a neváhali si své dovednosti a znalosti za
volantem pod dohledem profesionálů vyzkoušet,“ upřesnil vedoucí instruktor bezpečné jízdy společnosti AUTODROM MOST
Marek Kohoutek.
Věnovat se seniorům, kteří
jsou ohroženými účastníky sil-

Mostečtí senioři absolvovali kurz „Jedu s dobou“ na výbornou.

ničního provozu, považuje za
velmi důležité i ředitel služby
dopravní policie Tomáš Lerch.
„Doba se posunula nejen z hlediska pravidel, ale i bezpečného
ovládání vozidel. Potvrdilo se, že
senioři si často pořizují vozidla
nová, vybavená různými stupni aktivní či pasivní bezpečnosti.
Je potřeba je naučit s tím pracovat,“ řekl. Se svými zkušenostmi
z kurzu se svěřili i jeho absolventi. „Kurz mi dal opravdu hodně
a moc za něj děkuji, je to neskutečná životní zkušenost. Měl by

ho absolvovat každý řidič. Od té
doby vnímám, jak špatně se u nás
jezdí, třeba jak se nedodržuje bezpečná vzdálenost mezi vozidly,“
uvedla Hana Plavcová.
Mostecký autodrom nabízí
kurzy bezpečné jízdy pro řidiče celoročně. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám,
například ženám, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy
polygonu, které jsou největším
a nejkomplexnějším zařízením
svého druhu u nás.
(nov)

Přítelkyně na život
a na smrt
S Alenou Inka soupeřila už od
mateřské školy. Bydlely v jednom
domě a nesnášely se. Jako děti se
často hádaly, a dokonce se i rvaly.
Chodily spolu do jedné třídy a rozdělily kolektiv na dvě party, které
celých devět let šly proti sobě. Žily na malém městě, a tak se spolu musely potkávat
i později, když už Inka studovala na gymnáziu a Alena se učila na prodavačku. Potkávaly se na místech,
kde se scházeli mladí,
na diskotékách a v kavárnách. Inka nikdy
nezapomněla
nad
prodavačkou Alenou
ohrnout nos. Těšila
se na to, až bude Alena prodávat v místním obchodě a ona
si k ní přijde jako vážená zákaznice nakoupit. Zatím ale na Alenu jen marně žárlila. Z Aleny vyrostla kočka, za kterou se otočil každý kluk. Zatímco Inka musela sebekriticky uznat, že ať dělá, co dělá,
mezi krasavice rozhodně nepatří.
Po maturitě odešla Inka na vysokou školu a pustila Alenu z hlavy.
Domů jezdila jen málo, s Alenou
se už nepotkávala. Ve škole se seznámila s Ivanem. Byl o dva roky starší než ona a studoval medicínu. Skvěle si rozuměli. Ivan měl
stejné zájmy jako ona, chodili spolu do divadla, během volných víkendů jezdili se stanem a koly po
republice. Byla do něj zamilovaná
až po uši. Kromě toho, že byl Ivan
úplně dokonalý partner, byl to také velmi pohledný mladý muž. Někdy Inku napadalo, že si takového
kluka ani nezaslouží. Ivan ji ale také miloval a Inčin život byl zalitý
sluncem. Svého přítele vzala domů, aby ho představila rodičům
a přátelům. Plánovali, že se po studiích vezmou. A ještě dřív se chtěli nastěhovat do jednoho bytu. Na
rodiče udělal Ivan velmi dobrý dojem. Inka byla na svého kluka pyšná. Večer šli společně do místního klubu, kde chtěla Ivana představit také přátelům. Ivan byl okamžitě středem pozornosti. Byl milý
a vstřícný a Inka se vedle něj cítila jako královna. Dokud se neobjevila Alena. Při pohledu na ni Inku napadlo, že vypadá snad ještě lépe než na střední škole. S obavou šlehla pohledem na Ivana. Ten
si ale nově příchozí nijak nevšímal.
Alena se začala s ostatními bavit
a Inka pochopila, že dřívější nepřátelství už zřejmě vzal čas. Se sebezapřením si řekla, že už je také
dospělá žena a nemá zapotřebí vracet se k dětským křivdám. S Alenou se přátelsky pozdravila, představila jí Ivana. Také Alena se s ní
bavila, jako by byly odjakživa kamarádky. Inka ale zůstala ve střehu. Alena se chovala mile, snažila
se na Ivana udělat dojem. Inka si
všimla, jak se před Ivanem nakrucuje a špulí pusu. Ivan ale zůstával
v klidu. Když pak spolu Ivan s Inkou tančily, zeptala se ho na Alenu. Ivan se jen usmál. Sice respektuje její přátele z dětství, ale tahle
holka je jenom pozlátko, jinak úplně prázdná schránka. Jeho slova ji
hřála ještě, když z klubu odcházeli. Už nemusí na Alenu žárlit. Její
kluk přesně odhadl, že pro něj nemá žádné kvality. Vůbec jí nevadilo, když Alena ještě během večera
vzala Ivana na parket a on šel. Znovu se s Alenou setkali až po dalších
dvou letech. To už měli těsně před
svatbou. Ona byla vystudovaná inženýrka ekonomie, Ivan lékař. Plánovali svatbu, dítě, Ivan chtěl stavět dům. Jeho rodiče jim na stavbu
domu chtěli přispět částkou, která
by jim ušetřila nákladnou hypotéku. Byla šťastná, všechno v životě
se jí dařilo. Alenu potkali, když se
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soudnička
odpoledne vydali do kavárny. Inka
ji málem nepoznala. Alena už nebyla vyzývavá krasavice. Vedla za
ruku malé dítě, byla velmi štíhlá
až křehká. Nenalíčený obličej byl
mnohem půvabnější než kdy dřív.
Ince Alena připomínala malou
holčičku, jak ji znala
z dětských let. Chtěla
Alenu jen pozdravit
a jít, ale Ivan se zastavil a dal se s ní do řeči.
Inka mu nikdy neřekla, že Alena není její
kamarádka. Nechtěla
se před Ivanem shazovat. On žádné nepřátele neměl. Všichni ho měli rádi. Ivan
pozval Alenu, ať si jde
sednout s nimi. Objednal jí kávu. Alena
vyprávěla, jak se vdala, ale manžel ji opustil dřív, než se syn narodil. Jak po něm zbyly jen dluhy.
Vyprávěla, že stěží zvládá dítě a sebe uživit. Její manžel byl navíc feťák a to se podepsalo i na dítěti.
Od narození bojují neustále s nějakými nemocemi. Místní doktoři
si s tím nevěděli rady. Ivan poslouchal s účastí, Inka viděla, jak v něm
Alena probouzí lítost. Její Ivan už
byl prostě takový. Vždy chtěl každému pomáhat, nesnášel, když byl
někdo nešťastný. Nabídl Aleně, aby
chlapečka přivezla do nemocnice,
kde pracuje a jeho zkušenější kolegové dítě vyšetří. Přespat s dítětem
může u nich doma, než se vše vyřeší. Inka nevěřila vlastním uším.
Alena poděkovala a nabídku přijala. Když se loučila, podržela Ivanovo ruku ve své delší dobu a v očích
měla slzy. Ivan byl dojatý a celý večer nemluvil o ničem jiném. Inka
měla vztek na sebe i na Alenu. Nakonec se rozhodla, že Ivanovi řekne o svých pocitech. Ten ji poslouchal s překvapením. Myslel si, že
jsou kamarádky. Netušil, že Inka
Alenu nenávidí. Kdyby to věděl,
tak by si jí nevšiml. Takhle už ale
nabídl pomoc a musí svůj slib splnit. Alena přijela hned následující týden. Dítě zůstalo na noc v nemocnici, Alena u nich v bytě. Ivan
jí sice nabízel, že může přespat se
synem, to ale Alena odmítla. Inka se s ní vůbec nebavila. Řekly
si jen to nejnutnější. Ivan se vrátil
z nemocnice večer. To už Inka spala. Nechtěla sedět s Alenou v pokoji u skleničky vína a vzpomínat na staré časy. Ráno Alena odjela. Inka myslela, že už bude mít
pokoj. Ivan se tvářil rozpačitě, Inka to přičetla tomu, že jí do bytu
pozval někoho, koho ona nesnáší.
Po dvou měsících se Alena ozvala
zase. Ince zavolala. Řekla jí, že se
s Ivanem tehdy u nich doma, když
ona spala, poprvé milovali. Od té
doby se schází. Ivan jí našel podnájem v Praze a přispívá jí na nájem. Ivan se jí to bojí říci, a tak jí
volá sama. Inka má prostě smůlu,
Ivana si pro sebe bere ona. Inka nemohla ani dýchat. Čekala na Ivana,
zatím pila. Když Ivan přišel domů,
měla už pořádně v hlavě. Hned na
něj zaútočila. Ivan se ztrápeně usadil a strpěl její křik a výčitky. Pak
přiznal, že se s Alenou schází. Inku
miluje, ale Alena je tak bezbranná
a krásná a on si nemůže pomoci.
Řekl jí, že neví, co bude dál a že se
jí omlouvá. Pak odešel. Hodinu na
to jí přišla na mobil fotografie od
Aleny. Ona a Ivan v jedné posteli.
Do rána nespala a přemýšlela. Prohledala Ivanův počítač a stůl a našla nájemní smlouvu na malý byt
uzavřenou před několika týdny.
Ráno na ně čekala před tím bytem.
Seděla v autě a sledovala, jak Ivan
Alenu objal kolem ramen, než vykročili. V hlavě měla tmu. Nastartovala a rozjela se přímo na ně dva.
(pur)
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Život vedle velkostrojů aneb Zvířatům šachta nevadí a naopak
MOST - Otevřená rána na tváři Země, se kterou se milovníci přírody jen těžko smiřují. I tak mohou lidé
vnímat povrchové lomy ČSA a Vršany. Příroda ale není až tak odmítavá ke změnám jako člověk. Zvířata
si totiž do šachet a okolních rekultivací velmi rychle našla cestu. A dokonce i ty nejvybíravější druhy,
které jsou jinak v ostatních místech naší republiky jen málo zastoupené, a proto chráněné a vzácné.
Zvířatům zkrátka šachta až tak nevadí, naopak - někdy jim přímo vyhovuje. Usadí se klidně v těsném
sousedství těžebních velkostrojů.
V poklidu se pasoucí stádo
krav na rekultivacích na dohled
od těžebního prostoru, kvetoucí louky plné čmeláků a dalších
vzácných druhů hmyzu, pro které tu dokonce stojí hmyzí hotely.
Stáda muflonů, kteří si zvykli na
to, že jsou jako často focené celebrity v popředí pozornosti turistů při Uhelném safari přímo
v lomech ČSA a Vršany. A hlavně všudypřítomní ptáci, kteří tu
mají početné zastoupení i mezi
velmi vzácnými druhy. To jsou
šachty a rekultivace na Mostecku. Příroda jakoby dávala lidem
znamení, že si s jejich činností,
která tak zásadně mění ráz krajiny, poradí. A že rekultivace, které se snaží vrátit krajině přirozený ráz, jsou úspěšné.

Vršany jsou rájem pro
ornitology
V těžebním prostoru se daří
sedmi druhům kriticky ohrožených ptáků. Přizpůsobili se podmínkách v blízkosti šachty, neruší je hluk strojů a projíždějících automobilů, a dokonce ani
všudypřítomný prach. Šachta
je pro ně přijatelnější, než krajina změněná intenzivní zemědělskou činností. Zkrátka proti
gustu… O obyvatelích z říše zvířat, kteří žijí v prostoru, kde se
těží, má těžební společnost přehled. „Pravidelně provádíme biologický průzkum. Jsme tak nejen informováni o tom, jaké druhy zvířat v těžebním prostoru žijí,
ale také jak je svou prací můžeme
co nejméně rušit,“ říká mluvčí těžební společnosti Gabriela Sáričková Benešová. Jednou z povin-

ností je mimo jiné také monitoring ohrožených druhů ptáků.
V těžebním prostoru tak ornitologové monitorují nejohroženější druhy, jako jsou strnad zahradní a linduška úhorní. Lindušek v šachtě žije dokonce sedmdesát párů.
Velmi známým, ale také kriticky ohroženým ptačím druhem, který se do Vršan také pravidelně vrací, jsou břehule říční. Ty si hloubí až metr hluboká hnízda do skrývkových řezů,
které jsou pro ně vždy před příletem přichystány. Jejich počet
ornitologové odhadují na úctyhodných 500 párů. Naprosto mimořádné v rámci celé republiky
je také hnízdiště slavíka modráčka, který se na Vršany každoročně vrací. Podle odhadů ornitologů hnízdí v šachtě a na rekultivacích na čtyři sta párů. Ale daří
se tu skvěle i dalším ohroženým
druhům. To je případ bělořita
šedého, jehož populace v okolí
šachty představuje kolem dvou
stovek párů. Jak říkají ornitologové, tak početnou populaci tohoto druhu jinde v republice nenajdete. Pro menší ptačí druhy
je okolí šachet s divokou přírodou ideálním prostředím. Z větších druhů ptáků se tu vyskytují volavky popelavé, které sem
ale hlavně přilétají za potravou,
ze stejného důvodu na vnitřní výsypku přilétali čápi černí.
Z dravců se už běžnými obyvateli Vršan staly poštolky obecné, které hnízdí i přímo na strojích. Zalétá sem i sokol stěhovavý, který hnízdí na komíně komořanské teplárny. Na Švermě
běžně loví moták pochop, kte-

Hmyzí hotel

rý hnízdí v rákosinách a občas se
u Vrskmaně objevuje i jeho příbuzný moták pilich.

Na rekultivacích nabízí
těžební společnost
nové domovy
Těžební společnost jde přírodě naproti. Na rekultivovaných
plochách pro živočichy vytváří nové domovy. Zve je, aby nově upravené plochy zabydleli a vnesli sem život. Mnoha živočichům tak poskytuje úkryt
a vhodné místo pro bydlení multitaxonomický
mikrobiotop.
Pod odborným názvem se skrývá shluk dřeva, kamení, štěrku a písku. Nevzhledná hromada, kterou ale příslušníci hmyzího světa a drobní živočichové vítají s nadšením. Jedná se vlastně
o takové městečko pro brouky,
samotářské včely a vosy, ale také
třeba hady, ještěrky a další druhy. „Naši odborníci na rekultivace
vybírají stanoviště pro vznik mikrobiotopů velmi pečlivě. Nejvhodnější jsou podle nich místa, kde
původní porost plynule navazuje
na rekultivované plochy. A je samozřejmě důležité, aby se v okolí prokazatelně vyskytovaly živočišné druhy, pro které je biotop
určen. Ty pak rekultivované plochy osídlí přirozeně a velmi rychle,“ vysvětlila Gabriela Sáričková Benešová. Vysoká zvěř nemá
s adaptací větší problémy, menším živočichům, jako jsou brouci a další hmyz, je potřeba trochu pomoci. A jak vlastně takový mikrobiotop funguje? První
část tvoří broukoviště s kusy dřevěných kmenů zapuštěných do

Hradiště

Linduška

země, ale také volně ležícími kládami a větvemi. Tlející dřevo je
totiž přirozeným útočištěm celé
řady druhů brouků a na rekultivacích je ho zatím nedostatek.
V rekultivované krajině přibyde až časem. Hromada kamení
v mikrobiotopu vytváří takzvané hadiště například pro užovky,
které přezimují nebo se ukrývají
v haldách větví, kamenných zídkách i balících sena. Hmyzu by
se měla zalíbit písčitá a štěrkovitá plocha, protože v nich si snadněji staví hnízda.

Mufloni, krávy, vysoká
a ti další velcí
Větším druhům zvířat se daří rekultivace osídlit mnohem
rychleji a přirozeněji. Početné-

mu stádu muflonů dokonce nevadí ani hluk velkolomu a s klidem si žijí přímo na svazích těžební jámy. K muflonům na
vnitřních výsypkách se přidávají lišky a divočáci. Populaci divočáků a muflonů dokonce musí myslivci v lomu regulovat. Daří se jim tu natolik, že hrozí jejich přemnožení. Mnohohlavé
stádo krav se pak pase na rekultivovaných plochách výsypky lomu ČSA a Vršany. Skot tu má
prostor, dostatek pastvy a klid.
Nakonec by se na rekultivacích
mohlo popásat až sto kusů skotu.

Suché léto
rekultivacím zatopilo
Nově vysazené mladé stromy, tráva, ale i zvířata na re-

Břehule

Mufloni (5x foto archiv: Sev.en Energy)

kultivacích trpěly během letošního horkého a velmi suchého
léta stejně jako příroda na většině území naší republiky. O ty
místní se ale postarali zaměstnanci společnosti Rekultivace. Když bylo potřeba, vláhu
do krajiny dodali. A tam, kde
mladé rostliny extrémní léto
nezvládly, časem dosadí nové.
Louky, které v minulých letech
společnost kosila i třikrát, letos
nedaly trávu ani jednou. Na zimu se ale společnost zásobila
slámou a senem tak, aby zvířata na rekultivovaných plochách
netrpěla během zimy hladem.
A to jak skot, který je na člověku závislý zcela, tak i ostatní zvěř, kterou je potřeba v zimě přikrmovat.
(pur)

zpravodajství
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Nemocnice bude mít na střeše park
LITVÍNOV – Rok po rozšíření nemocnice následné péče v Litvínově o celé jedno patro chystá
vedení Krušnohorské polikliniky pro klienty novinku. Na střeše nemocnice vzniká příjemné
místo pro relaxaci a odpočinek
na čerstvém vzduchu uprostřed
zeleně.
První etapa pochozí střechy
se zahájí ještě letos. „Chceme klientům zpříjemnit pobyt v Podkrušnohorské nemocnici následné péče. Na jedné třetině pochozí
střechy bude posezení s altánem,
na zbývajících dvou třetinách
chceme v příštím roce vybudovat park na střeše s cestami, zelení a lavičkami,“ představila projekt ředitelka Krušnohorské polikliniky Hana Sošková.
Na první fázi přeměny střechy
dalo město Litvínov nemocnici
dotaci 300 tisíc korun. „Věříme,
že i v příštím roce město výstavbu parku na střeše finančně podpoří. Na pochozím povrchu bude dlažba a kačírek, chybět ne-
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Městská knihovna Litvínov
přijme v průběhu listopadu pracovníky na tyto pozice

EKONOMKA
Komplexní vedení účetnictví, zpracovávání platů
příspěvkové organizace a další administrativní úkony.

KNIHOVNÍK PRO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Podrobné informace na www.knihovna-litvinov.cz (nabídky práce).
Požadované materiály posílejte do 22. 10. 2018 do 12 hodin
na: guttnerova@knihovna-litvinov.cz.
Do předmětu uveďte: ÚČETNICTVÍ A PLATY nebo DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Těšíme se na nové kolegy, kteří budou posilou našeho týmu.

Hana Sošková nad originálním plánem, jak se pacientům v nemocnici zpříjemní pobyt.
bude zeleň a vybavení pro odpočinek, různá posezení. Zahradu
na střeše budou moci využívat
nejen mobilní klienti našeho zařízení, ale také jejich návštěvy,“
doplnila Hana Sošková. Vloni město přispělo na přestavbu
přízemí nemocnice na odděle-

ní se sociálními lůžky celkem
1 300 tisíc korun. Jednolůžkové
a dvojlůžkové pokoje jsou vybaveny elektrickými lůžky se speciálními zdravotnickými matracemi, uzamykatelnými nočními
stolky, lednicemi a televizory.
Zejména nemocným seniorům

usnadňují sociální lůžka přechod mezi lékařskou péčí a návratem do domácího prostředí,
případně do domova sociálních
služeb. Na zrekonstruovaném
patře nemocnice vzniklo takových lůžek třináct.
(pur)

Koalice v Litvínově už je upečená
LITVÍNOV/MEZIBOŘÍ – Koaliční smlouva v Litvínově je před
podpisem. Litvínov má jasno,
povládne společně ANO 2011,
KSČM, SNK – ED a Sdružení Litvínováci.
Vítěz voleb v Litvínově, politické hnutí ANO 2011, se po
sérii jednání se všemi subjekty zvolenými do zastupitelstva
města rozhodlo nabídnout koaliční spolupráci KSČM, SNK
– ED a Sdružení Litvínováci už
před víkendem. „Zvolený model spolupráce nám umožňuje co nejširší naplnění volebního programu,“ uvedla součas-

ná starostka a lídr strany Kami- v radě. Na to by v případě, že se
la Bláhová. Ta vzhledem k počtu SNK – ED s koaličními partnery
mandátů vítězného ANO 2011 na postu v radě dohodnou, přis největší pravděpodobností sta- padala v úvahu Květuše Hellmichová, která v zarostkou v Litvístupitelstvu nanově také zůstahradí Jakuba Pene. Křeslo místružálka. „Jakub
tostarosty pak
byl na kandidátpodle všeho zůce na čtvrtém
stává
KSČM,
místě. Byl připradruhý místostaven v případě vorosta by mohl být
lebního úspěchu
z řad zastupitepracovat v zalů za ANO 2011.
stupitelstvu. NySNK – ED by
ní bychom ale rápřípadně mohKamila Bláhová
di pracovali v ralo dostat místo

dě města, pokud se tak dohodneme s koaličním partnerem. Práce
v radě města je ale časově příliš
náročná a neslučuje se s profesními povinnostmi Jakuba Petružálka. Ze stejného důvodu nemůže místo radního zaujmout
ani Jiří Šlégr,“ vysvětlila Květuše
Hellmichová. „Hnutí ANO 2011
v Litvínově je připraveno nabídnout ostatním stranám zastupitelstva co nejširší spolupráci, která povede k rozvoji našeho města,“ uvádí dále hnutí ANO 2011
ve svém prohlášení ke koaličnímu jednání.
(nov)

Ženy z WomenNetu vyměnily guláš za konzervy
LITVÍNOV – Psi z litvínovského psího útulku si pochutnají na luxusních konzervách. Pořídily je pro ně ženy ze spolku WomenNet za
peníze, které utržily prodejem polévek na dvou akcích v Chudeříně.
Jejich guláš vždy patřil k nejlepším a jen se po něm „zaprášilo“.
„Vaříme výhradně vegetarináské varianty. To, že vaříme
pro psy nijak neovlivňuje kvalitu našich gulášů a ani to nesignalizuje výběr surovin,“ zdůraznila Květuše Hellmichová, která se spolkem WomenNet útulek pravidelně podporuje. Za
guláše vybraly ženy na Chudeřínském kotlíku a Chudeřínském gulášfestu 2500 korun. Za
všechny utržené peníze nakoupily konzervy. „Konzervy jsou
vždy vítány. Je to pro naše pejsky
zpestření a lahůdka. Krmíme
granulemi, kterých máme dostatek. Dbáme ale na to, aby všichni psi spravedlivě dostávali čas
od času konzervu, když nám je
naši příznivci přinesou a darují,“
prozradil Štefan Horský, vedoucí útulku.
„Psi v útulku jsou vděční za
lásku. Někdy jsou to neuvěřitelné příběhy, čeho jsou lidé schopni. Pořídí si psa jako věc a nestačí jim, že se ho zbaví, když už je
přestane bavit. Často to dělají
krutým způsobem. Máme tu také nalezence, kteří se svým majitelům jen zatoulali. Snažíme se
vždy vyhledat majitele podle čipu případně ho vypátrat jinak. Je
dojemné a radostné, když si pak
takový člověk pro svého psa přijede,“ líčí život v útulku Štefan
Horský.
Občas musí vedoucí útulku řešit i mimořádné situace.
Většinou ve spolupráci se svými kolegy městskými strážníky. „V jednom z janovských bytů

jsme například řešili případ, kdy
nájemník nezvládl chov všech
zvířat, která si pořídil. V malém bytě bylo deset koček, jeden
pes, leguáni. Všechna zvířata zanedbaná, v bytě strašný zápach
a nepořádek, výkaly prosakovaly
do bytu o patro níž. Dalším případ je seniorka z Osady, která

má několik psů. V bytě je strašný zápach, který se šíří celým domem. Psi běhají na volno po ulici a obtěžují kolemjdoucí. Těžko
se to řeší. Vyjedeme, za přestupek udělíme pokutu, kterou ma-

boří, kde majitelka několika psů
onemocněla a nemůže se o ně
starat. Ti pak končí v útulku. Pobyt psa v útulku hradí majitel.
A není to samozřejmě jen o krmení. Také o veterinární vstup-

Kdo chce opuštěným psům v Litvínově pomáhat, může přispět na Konto Punťa č.účtu: 19-921491/0100, VS: 232103002.
jitelka psů zaplatí. Psi nejsou zanedbaní, nemůžeme je odebrat.
Další podobný případ je z Mezi-

ní prohlídce a dalších úkonech,“
uvedl velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban.
(pur)

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®

Psí útulek v Litvínově je vybavený vším, co psi potřebují. Všechny boudy jsou na zimu zateplené, pořídily se
nové stojany na misky a další vybavení kotců. V současné době v útulku čeká na novou rodinu dvacet pět psů.
Mezi nimi i roční fenka, kterou její majitel vyhodil z auta u areálu Unipetrolu RPA. Přesto na lidi nezanevřela a
je šťastná za každou pozornost a pohlazení. Na fotce s ženami z WomenNetu.

Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz
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Kde strážníci trénují, jak pomáhat shůry...
MOST/FLÁJE – Strážníci a záchranáři se setkávají se situacemi, kdy
je potřeba zákrok či záchrana života ve výškách. K tomu ale potřebují speciální výcvik na speciálním místě. Jedním z nich je flájská
přehrada, kde takové cvičení absolvovala lezecká skupina městské
policie spolu s báňskými záchranáři.
„Cvičení proběhlo v rámci Integrovaného záchranného systému složek Městské policie Most
a Hlavní Báňské záchranné služby Most. Cvičení pořádáme jednou za rok. Vyjíždíme na denní
i noční výcvik na přehradu Fláje nebo na vrch Bořeň. Pro trénink v budově a pro přelézání
ze střechy na střechu využíváme Středisko volného času,“ uvedl instruktor výcviku Městské
policie Most Miroslav Pokorný. Lezecká skupina při městské
policii funguje již třináctý rok.
Letos skupina absolvovala lezení a slaňování s báňskými záchranáři. „Vyzkoušeli jsme si zá-

chranu člověka z výšky, protože
se s takovými situacemi při naší práci setkáváme,“ dodal Miroslav Pokorný a uvedl několik příkladů: „Nemohli jsme se
dostat ke zraněné paní dveřmi,
a museli jsme k ní proto slanit ze
střechy, podobně jsme slaňovali
do bytu, který matka zabouchla
s klíčemi a s dítětem uvnitř, také jsme zachraňovali dítě, které
spadlo do propusti na Matyldě
a výjimkou není ani slanění do
kanálu pro spadlé klíče.“ Při cvičení na flájské přehradě se strážníci spolu se záchranáři pohybují ve výšce šedesáti metrů.
(ina)

VÍCE INFORMACÍ A OBJEDNÁVKY NA:
OFFICE@AGENTURADANIEL.CZ
476 441 857

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

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

Absolventi výcviku

Šedesát metrů pod sebou, to chce um i odvahu.

Mostecký autodrom opět přivítá historické
formule a jednu skvělou novinku
MOST - Mostecký autodrom potěší i v příštím roce milovníky a příznivce historických závodních vozů rozmanitých kategorií. Už potřetí
se podařilo dohodnout s promotéry prestižních evropských okruhových sérií, v nichž svádějí souboje jezdci ve speciálech z dob našich
dědů a otců.
Závodní víkend historických závodních vozů se uskuteční 28. až 30. června 2019. Diváci se současně stanou svědky
žhavé novinky, jež zaručuje velmi atraktivní podívanou. V doprovodném programu nebude
ani tentokrát chybět vedle řady
dalších zajímavostí sraz majitelů
historických automobilů a motocyklů a výstava těchto nablýskaných veteránů v areálu polygonu. „Novinku představíme ještě
do konce října, s promotérem ladíme poslední detaily,“ přislíbila
obchodní a marketingová ředi-

telka společnosti AUTODROM
MOST Jana Svobodová. Účast
na červnovém podniku přislíbili vedle zatím nejmenované série
promotéři FIA Lurani Trophy,
Triumph Competition & British HTGT a HAIGO – touring
cars, formulas. Všechny tři série
byly v Mostě součástí premiérového víkendu The Most Historic
Grand Prix v květnu 2017. Autodrom už dříve zveřejnil i termín
dalších dvou významných podniků sezony 2019. Jsou jimi evropský šampionát okruhových
tahačů Czech Truck Prix o ví-

kendu 31. srpna až 2. září a prestižní mezinárodní šampionát supersportovních vozů ADAC GT
Masters. Na úspěšnou letošní

dubnovou premiéru v Mostě naváže tentokrát o víkendu 17. až
19. května.
(nov)

Fanoušci historických rychlých kol se můžou těšit na příští
rok. Historický závodní víkend bude opět pořádně „vypečený“.
V doprovodném programu nebude ani tentokrát chybět vedle řady
zajímavostí sraz majitelů historických automobilů a motocyklů a
výstava nablýskaných veteránů v areálu polygonu.

Žhavé téma k diskusi - Energetika všedních dnů
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj hostil 8. ročník konference „Energetické fórum Ústeckého kraje 2018“. Diskusní fóra Ústeckého kraje,
z nichž to energetické je fórem nejstarším, jsou unikátním projektem kraje sloužícím k diskusním setkáváním na různá témata.
Letošní témata se zaměřila na problematiku energetiky všedních dnů. Fóra se zúčastnilo na sto účastníků a to

odborníků ze sféry energetiky a průmyslu, představitelů
samospráv i ústředních orgánů státní správy. „Energetic-

Konferenci zahájil hejtman Oldřich Bubeníček

ké fórum se stalo tradičním setkáním, během kterého diskutují významní lidé ze sektoru, který je pro náš kraj tolik typický
a charakteristický – jsem rád,
že i o letošní ročník byl enormní zájem mezi účastníky. Ústecký kraj jde aktivně naproti diskutovaným tématům. Naplněním jednoho z nich se stal dar
Skupiny ČEZ a.s., který kraji daroval 19 elektromobilů. Ty
již slouží příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb. Nedávno jsme realizovali třídenní takticko-štábní cvičení Výpadek 2018, které se týkalo blackoutu na území okresu
Most a v rámci cvičení proběhlo
i zasedání Krizového štábu Ústeckého kraje. Bez vzorné a neustálé přípravy bychom v reálných krizových situacích řešili mnohem závažnější škody na
majetku a možná i lidských životech. V této souvislosti děkuji všem složkám integrovaného
záchranného systému v našem

kraji – ten slouží občanům našeho kraje a jeho neustálý rozvoj, zdokonalování a součinnost
s krajem i ostatními subjekty by
nebyly možné bez maximálního nasazení a profesionálního
přístupu všech lidí, kteří v něm
jsou aktivně zapojeni,“ uvedl
v úvodním proslovu hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Záštitu nad akcí převzala ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, ministr pro životní prostředí Richard Brabec a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír
Dlouhý. Pořadatelem fóra byl
Ústecký kraj, odborným a organizačním garantem Okresní hospodářská komora Most.
Jednotlivé prezentace a komentáře vyjdou ve zvláštním
vydání magazínu OHK Most
„TEMA speciál“. V plném znění bude k dispozici také na webových stránkách OHK Most.
(nov)

zpravodajství
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Největší investice v Meziboří finišují
MEZIBOŘÍ – Do konce listopadu
bude ještě náměstí 8. května
v Meziboří připomínat rozkopané staveniště. Pak se ale položí poslední kámen, naposledy ťukne kladívkem a centrum
Meziboří bude zbrusu nové.
Pokud nenastane zásah shůry
a dovolí to klimatické podmínky, slibuje ukončení investice
vedoucí odboru výstavby, majetku a životního prostředí Gabriela Soukupová.
Práce na rekonstrukci náměstí 8. května pokračují podle harmonogramu. Náměstí
by mělo být dokončené do 30.
listopadu. „Stavbu o měsíc prodloužila výměna rozvodů vody
a kanalizace, kterou prováděl
SČVaK. Díky této výměně potrubí již ale nebude nutné v nejbližších letech zasahovat do nového povrchu náměstí. Původní
harmonogram byl také změněn
vzhledem k nutnosti odstranění zbytků základů jídelny a kotelny, které byly ukryté pod povrchem starého náměstí,“ uvedla vedoucí odboru výstavby,
majetku a životního prostředí Gabriela Soukupová. V rám-

Zatím náměstí v Meziboří připomíná staveniště.
ci rekonstrukce náměstí byl také opraven chodník k mezibořskému kulturnímu zařízení
a tím zajištěn bezbariérový přístup ke kinu. Na novém náměstí zaparkuje po jeho dokončení
více aut než nyní. Přibydou nové hodiny a elektrické přípoj-

Po úpravách bude centrum Meziboří vypadat takto.

ky pro stánky v době konání
celoměstských akcí. Nový bude také mobiliář a hlavně přibyde i nová výsadba, především
stromy.
V září byla dokončena I. etapa výstavby chodníku z Meziboří do Litvínova. V současné
době se Mezibořští dostanou po
novém chodníku
až po ceduli Meziboří. „Pokud
bude schválena
naše žádost o dotaci u MAS Naděje, pak můžeme v příštím roce
dokončit chodník
až do Litvínova,“
doplnila Gabriela Soukupová.
Litvínovští zastupitelé na posledním jednání
schválili smlouvu o spolupráci
s městem Mezi-

boří, která je pro získání dotace
nezbytná. Další investiční akce
se dokončuje v základní škole.
„Technické služby Meziboří dokončují opravu plotu. Už během
prázdnin byla vyměněna okna
na všech školních chodbách, dokončena rekonstrukce elektroinstalace v objektu ‚A‘ a zrekonstruován byl byt školníka. Do
základní školy jsme investovali
v letošním roce 4 mil. Kč,“ doplnila Gabriela Soukupová. Od
začátku října je v provozu také zrekonstruovaná sauna ve
sportovní hale „Během prázdnin došlo k úpravám interiéru
sauny. Náročnější investiční akcí
ve sportovní hale ale byla rekonstrukce elektrorozvodů a topení,
což sice sportovci a návštěvníci
na první pohled neocení, ale pro
provoz haly je to velmi důležitá
akce. Hala byla zároveň vymalována a v některých částech byly zabudovány podhledy,“ dokončila Gabriela Soukupová.
(pur)

Mezibořský domov sociálních služeb otevřel své brány
MEZIBOŘÍ – Celý uplynulý týden byl Domov sociálních služeb Meziboří otevřen veřejnosti. Lidé se mohli podívat, v jakých podmínkách
tu klienti žijí a třeba tu i navázat přátelské vazby. Během týdne se tu
totiž konaly také různé společenské akce, na které byli zváni i senioři z Meziboří a děti z mateřské školy Kaštánek.
Hned první den mohli návštěvníci vidět, jak probíhají klubové aktivity a diskutovali s vedením organizace nebo se
zúčastnili vernisáže výkresů uživatelů zařízení. „Lidé se ptali, jaké jsou možnosti domova sociálních služeb. Za jakých podmínek
je možný přesun do jednolůžkového pokoje. Rodinní příslušníci
se nejvíce zajímali, zda je možné brát si seniory na čas domů.
Tomu jsme samozřejmě nakloněni. Domácí prostředí seniorům
prospívá. Podmínkou ale je, aby
první dva měsíce, kdy si senioři
na život v našem zařízení zvykají, nikam neodcházeli,“ vysvětlila
ředitelka zařízení Marcela Kačalová. V současné době má zařízení kapacitu 122 lůžek, polovina z toho je na jednolůžkových
pokojích. „Na jednolůžkové pokoje je pořadník. Střídá se umístění klienta z dvojlůžkového pokoje, který má zájem o jednolůžkový, a klienta nového,“ doplnila
ředitelka. Během společenských
akcí v týdnu otevřených dveří
navštívili zařízení senioři z mezibořského klubu seniorů i domova s pečovatelskou službou.
„Je to příležitost, jak se mohou
senioři seznámit s našimi klienty,
přesvědčit se na vlastní oči, jak
naši klienti žijí a třeba se i zbavit
obav, že půjdou do neznámého
prostředí, až budou naše služby
potřebovat. Skvěle funguje také

mezigenerační spolupráce, kterou máme dobře nastartovanou
s litvínovskou mateřskou školou
Kaštánek. Děti za našimi klienty jezdí třeba jen tak na návštěvu, zazpívat jim písničky nebo
si s nimi pohrát. Tentokrát hráli společně Člověče, nezlob se,“
prozradila dále Marcela Kačalová. Návštěvníci zařízení mohli obdivovat také ruční práce seniorů na výstavě obrazů, které
klienti namalovali pod vedením
výtvarníka Pavla Lakomého.
„Týden otevřených dveří byl velmi náročný pro všechny naše zaměstnance. Nad rámec svých povinností akci zorganizovali ak-

Na kus řeci a na hru přijela i mladá generace.
tivizační pracovníci, za což jim
patří uznání a poděkování. Jsem
ráda, že naši lidé neberou práci v zařízení jen jako zaměstnání, ale že jim na klientech a na

tom, aby se jim u nás žilo dobře,
záleží,“ uvedla na závěr vedoucí
zdravotně sociálního úseku Jana
Schmidtová.
(pur)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.
Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

■■Prodám přívěsný vozík, malá

kola, nové pneu, dvojitá listová
pera, plocha 100 x 150 cm, nevyužitý. Cena 4 000 Kč. Telefon: 603
958 187
■■Komplet mlýnek na maso značky Dorket 22, motorový pohon 380
V s převodovkou. Osazeno na stole
76 x 45 x 115 cm, vertikální poloha

motoru, výška 140 cm. Cena 2 000
Kč. Telefon: 728 102 013
■■Prodám 2 ks interiérových skleněných dveří (světle hnědý dekor
olše), rozměr 70 cm – levé. Cena
dle dohody. Telefon: 607 784 645
■■Prodám vosk na výrobu svíček
ze zbytků svíček, čistý v kostkách,
mám i další zajímavou nabídku.
Telefon 720 250 192.
■■Prodám kamna na dřevo značky Kovotherm, celokovový válec
průměr 60 cm, délka 50 cm, vývod
kouře 11 cm, 7 sacích otvorů dole,
7 výfukových nahoře, bezroštové
spalování. Cena 1 600 Kč. Telefon:
728 102 013
■■Prodám sedací soupravu
1 a půl lůžka, rozkládací s úložným
prostorem, cena 1.000 Kč. Dále
prodám 4x zimní pneu na disku
(4 až 5 mm) 205/65/R15, cena
1.000 Kč. Telefon 606 151 598.

zpravodajství/inzerce

■■Prodám 2 zelené pláště do deště vel. XXXL a L, jsou na zip, 150 Kč
za jeden kus, originál zabalené. Telefon 720 250 192.
■■Prodám bazén Bestway s filtrací, rozměry 3,66 x 0,76 m, nový,
originál zabalený. Cena 1 800 Kč.
Telefon: 604 740 186
■■Prodám kola BMX20, Olpran
Buddy a Twister Red Fox. Levně.
Foto e-mailem na vyžádání. Telefon: 773 108 943
■■Prodám posilovač břišních svalů. Cena 500 Kč. Telefon: 723 085
088
■■Potravinovou pomoc můžete
darovat na adresu v Mostě: P. J. Vítek, ul. Rozmarýnová bl. 546, vedle
14. ZŠ, 12. patro.
SEZNÁMENÍ

■■Touto

cestou bych se chtěla
seznámit se spolehlivým, hodným

mužem. Je mi 35 let, jsem z Mostu
a mám 10letou dceru. Mělo by mu
být do 45 let. Telefon 607 109 439
■■Žena 32 let, momentálně ve VT
(10/2019), hledá muže do 55 let na
vážný vztah z okolí Mostu. ZN: kontakt v redakci.
■■Muž – hledám kamaráda, přítele pro vše hezké, co život dává
a přináší. Vlastní zázemí, ostatní
ústně. T: 721 504 936 – život hrozně utíká.
■■Touto cestou bych se chtěl seznámit s ženou od 30 – 40 let na
dopisování, možná i více. Je mi 30
let, pocházím z TP, mám sportovní
postavu a více se dozvíš, když mi
napíšeš. ZN: adresa v redakci
■■Chtěla bych se seznámit s mužem 60 – 70 let z Mostu na přátelský vztah a možná i více. Telefon:
606 322 812. I stáří je hezké.

auto, moto

■■Prodám

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

Zaměstnání

■■Hledám

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

Kraj ocenil pracovníky v sociálních službách
ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj letos podruhé ocenil pracovníky v sociálních službách. Nominovaní si ocenění převzali z rukou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a prvního náměstka hejtmana
Martina Kliky.
„Opět po roce chceme ocenit pracovníky v sociálních službách za jejich kvalitní a obětavou
práci, kterou denně vykonávají
a která často bohužel není dostatečně finančně ohodnocená,“ řekl

první náměstek hejtmana Martin Klika. „Jsem rád, že jsme se tu
všichni sešli, protože za svoji práci, která je psychicky i fyzicky náročná a pro společnost velmi důležitá a potřebná, si rozhodně za-

sloužíte společenské uznání. Jen
tak dál a hodně sil do dalších let,
protože to, co děláte, má rozhodně smysl,“ dodal hejtman Oldřich Bubeníček.
Anketa byla vyhlášena letos v lednu odborem sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Nominovaných
bylo celkem 14 z 11 organizací. Kandidáty mohli navrhnout

samotní poskytovatelé sociálních služeb, široká veřejnost nebo nejrůznější organizace. V sociálních službách, které se v jakékoliv podobě mohou dotýkat
každého z nás, pracují tisíce zaměstnanců. Aktuálně do neděle probíhá Týden sociálních služeb, kdy se organizace přestavují veřejnosti v rámci otevřených
dveří.
(nov)
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Seniorský žolík
V Penzionu pro seniory, ul.
Ke Koupališti, se uskutečnil
3. ročník turnaje v kartách „Seniorský žolík“. Turnaj pro své
uživatele uspořádala Městská
správa sociálních služeb v Mostě.
Sešlo se 24 hráčů, z penzionů pro
seniory a z domovů pro seniory.
Turnaj zahájila vedoucí zařízení
Mgr. Veronika Jakubcová, Helena Houšková a pan Alois Malý.
Paní Houšková přečetla pravidla
hry. Hrála se tři kola po třiceti
minutách, osmičlenné semifinále a čtyřčlenné finále. Během turnaje se dostavila náměstkyně
primátora Markéta Stará, která měla připravené pro seniory
sladké dárečky, a ředitel organizace Martin Strakoš, který přivezl ceny pro vítěze. Hry probíha-

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

ly svižně bez připomínek hráčů
a z turnaje vzešli tři vítězové: 1.
místo, Stanislava Veselá – Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti, 2. místo Drahomíra Lišková –
Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti, 3. místo Květoslava Moulisová – Penzion pro seniory, ul.
Ke Koupališti.
Vítězové obdrželi medaile
a hodnotné ceny od ředitele organizace.
Všichni účastníci si odnesli pamětní list a krásné zážitky.
Turnajem se nesla příjemná soutěžní atmosféra a příští rok se sejdeme znovu.
Mgr. Veronika Jakubcová,
vedoucí Penzionu
pro seniory, ul. Albrechtická a ul. Ke Koupališti, Most

Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360/6,
434 01 Most,
e‑mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
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Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka, hospic, HSRM, fotbalový stadion Most,
Hipodrom Most, dopravní podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží,
Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora,
čerpací stanice GO, Unipetrol, KSK
Komořany, United Energy, a. s.,
Městský úřad Meziboří, Domov
důchodců Meziboří, Citadela,
Resort Loučky, Spolužití, Tenba,
knihovna, zimní stadion, Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice, zdravotní
středisko Horní Jiřetín, Městský
úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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Litvínovští plavci vybojovali při domácím poháru dvacet medailí
vybojovala Kamila Javorková 1. místo na trati 100 m motýl, dvakrát dohmátla stříbrná na tratích 100 m znak a 100
m volný způsob a sbírku kovů
uzavřela bronzem na trati 100
m prsa.
V kategorii 15letých a starších získal Adam Novák 2. místo na trati 100 m prsa a 3. místo na trati 100 m motýl. Alexandra Letalíková dohmátla na
třetí pozici v závodě 100 m prsa.
Do finálových závodů mezi 6
nejlepších plavců v každé kategorii, po součtu výsledků z tratí 100 m (resp. 50 m) motýl,
100 m znak, 100 m prsa a 100
m volný způsob, se probojovalo 6 litvínovských plavců a byly
z toho 3 medailové zářezy.
Kamila Javorková finále
13–14letých žaček 200 m polohový závod zcela ovládla,
Adam Novák v nejstarší kategorii získal na trati 200 m po-

Mostečtí Lvi přivítají
doma Sokolov
Hokejisté Sokolova budou
dalším soupeřem celku Mosteckých Lvů. Druholigové
utkání se odehraje v A – BENET aréně v Mostě v sobotu
20. října od 17.30 hodin.

MFK padl doma
s Březovou
lohový závod stříbrnou příčku
a desetiletý David Rous si dohmátl ve finále 100 m polohový závod pro stříbro.
Plavecký klub Litvínov pak
v celkovém součtu bodů obsadil
mezi kluby třetí místo za vítěznou Ústeckou akademií plavec-

kých sportů a druhou TJ Slávie
Chomutov.
Kamila Javorková, juniorská
reprezentantka a mnohonásobná
mistryně České republiky, získala a obhájila titul nejlepší plavkyně Litvínovského poháru. Stejný
titul v mužském podání si odvezl

Miroslav Soukup z Ústecké akademie plaveckých sportů. Zpestřením poháru se již tradičně stala
volba Miss Litvínovského poháru
a vítězkou se pro letošek stala Štěpánka Kořánová z Ústí nad Labem.
(has, jak)

Černý víkend Litvínova,
s Kometou i v Liberci prohrál
Brno, Liberec – Litvínovští hokejisté zažili černý víkend. Dvakrát
cestovali za svými soupeři a v obou případech odjížděli s prázdnou.

VERVU posílí nový gólman
LITVÍNOV - HC Verva Litvínov posílí na střídavé starty brankář Petr
Kváča z Českých Budějovic. Jednadvacetiletý gólman stabilně chytá Chance ligu v Českých Budějovicích. O tom, kdy bude uvolněn
k utkáním v Litvínově, rozhodují České Budějovice.
„Petr je kvalitní mladý brankář, který v první lize prokazuje
výbornou výkonnost,“ říká sportovní ředitel Josef Beránek. Petr Kváča bude moci sbírat zkušenosti od reprezentačního trenéra
brankářů Zdeňka Orcta. „Petra
sleduju delší dobu a myslím si, že
patří k našim nejtalentovanějším
gólmanům v Čechách. Je to mladý a perspektivní kluk, měl jsem
o něj zájem už v létě. Podařilo se
nám vyřídit střídavé starty a moje
teorie je, že na jednoho brankáře
celou sezónu táhnout nechci. Ne-

chci tím vůbec shazovat Hanyho,
ale v podstatě moje rozhodnutí bylo takové, že Petr přijde na nějaké
období a dostane i šanci v extralize,“ vysvětluje litvínovský mentor brankářů Zdeněk Orct. Litvínov se ještě minimálně měsíc
bude muset obejít bez zraněného Michaela Petráska. Miroslav
Hanuljak si naopak plní klubové
povinnosti v partnerském Mostě.
„Hlavním důvodem Petrova přichodu je, že Michael Petrásek stále ještě není po zranění fit,“ dodal
Zdeněk Ocrt.
(nov)

Na extraligu
netradičně v sobotu
Další domácí utkání sehrají hokejisté extraligového
HC Verva Litvínov netradičně, v sobotu 20. října, a navíc
ještě od 15.00 hodin. Jejich
soupeř bude atraktivní, a sice tým pražské Sparty.

Litvínov - O uplynulém víkendu se v Litvínově konal již 15. ročník Litvínovského poháru v plavání. Tradičních plaveckých závodů
se zúčastnilo 260 plavců ze 17 plaveckých klubů.
V kategorii vložených závodů, pro devítileté a mladší, dominovala Adéla Bergmanová
ziskem poháru za první místo
na trati 50 volný způsob a stříbrnou medailí v závodě 50 prsa.
V kategorii desetiletého žactva se na medailové pozice prosadili David Rous, Laura Prantová, Filip Brna a Tereza Kliková. David Rous získal zlato na trati 100 m prsa, stříbro
mu patřilo na trati 100 m volný způsob a bronzový dohmátl
na znakové stovce. Laura Prantová byla druhá na trati 50 m
motýl. Filip Brna obsadil druhé místo na trati 100 m prsa
a Tereze Klikové patřila bronzová příčka na trati 100 m prsa.
V kategorii 11–12letých žáků si dvakrát pro bronzovou
medaili doplaval Petr Adamec, a to na tratích 100 m motýl a 100 m volný způsob. Mezi děvčaty v kategorii 13–14 let
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V pátek chemici prohráli
na ledě Komety Brno 3:1 a v neděli podlehli Bílým tygrům Liberec 5:0.
„Utkání bylo velmi dobré, mělo vysoké parametry. Inkasovali jsme gól v oslabení, z počátku
bylo Brno aktivnější, napadalo
nás, lépe bruslilo. Myslím si, že
jsme poté srovnali krok a rvali jsme se o bodový zisk. Podle
mě rozhodlo proměňování šancí.
My ty naše neproměnili, zatímco
soupeř ano,“ ohlížel se za utkáním v Brně trenér Vervy Radim
Skuhrovec.
Zápas v Liberci skončil 5:0.
V litvínovské brance debutoval
mladý gólman Petr Kváča, kterého Verva získala na střídavý
start z Českých Budějovic.
Za utkáním se opět ohlížel trenér Radim Skuhrovec.
„V první třetině jsme nepodali

vůbec dobrý výkon. Sedm minut
rozhodlo o osudu celého utkání. Liberec hrál výborně. Neměli
jsme tak dobrý pohyb jako Tygři
a tak nás tvrdě potrestali. Druhou a třetí třetinu se hra chvílemi srovnávala, to už bylo lepší.
V prvním dějství jsme ale byli,
jako bychom teprve hledali cestu
na stadion. Domácí hráli skvěle,
zaslouženě berou tři body,“ řekl.
Kometa Brno – HC Verva Litvínov 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
Branky a nahrávky: 9. Štencel
(P. Holík, Zaťovič), 40. Mallet
(Hruška), 54. Barinka (R. Zohorna, O. Němec) – 56. J. Černý (M. Hanzl, Petružálek). Rozhodčí: Mrkva, Hribik – Lederer, Lučan. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 7 700. Střely
na branku: 25:24. Sestava HC
Verva Litvínov: Janus – Šesták, Hunkes, Ščotka, L. Doude-

ra, Baránek, Romančík, Strejček – J. Černý, J. Mikúš, Petružálek – F. Lukeš, V. Hübl, Myšák
– Trávníček, M. Hanzl, D. Tůma
– Matoušek, Jurčík, M. Havelka.
Bílí tygři Liberec – HC Verva Litvínov 5:0 (4:0, 0:0, 1:0).
Branky a nahrávky:7. L. Hudáček (Redenbach, Derner), 10.
Bulíř (M. Kvapil, P. Jelínek), 13.
L. Hudáček (Valský, Doherty),
14. M. Kvapil (Bulíř), 52. Šmíd
(L. Hudáček, Ordoš). Rozhodčí: Hodek, Bejček – Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 4:6 navíc Havlín (LIB) 5min + DKO, Trávníček (LIT) 10min OK . Využití: 2:0. Diváci: 6 815. Střely
na branku: 37:26. Sestava HC
Verva Litvínov: Kváča – Hunkes, Strejček, L. Doudera, Ščotka, Romančík, Baránek, Šesták
– Petružálek, Gerhát, Trávníček
– Myšák, V. Hübl, F. Lukeš – D.
Tůma, M. Hanzl, J. Černý – M.
Havelka, Jurčík, Matoušek.
(jak)

SVČ Most hostilo non-stop
turnaj ve stolním hokeji
Most – Celý pátek i celou noc na sobotu patřilo Středisko volného
času Most stolním hokejistům při šestém ročníku populární akce 24
hodin stolního hokeje.
Největší prostor dostal tradičně billiard-hockey šprtec,
v němž bylo vypsáno třicet
osm kol a účastníci se sami rozhodovali, kolik zápasů odehrají. Z vítězství se nakonec mohl radovat Lukáš Fedič (Praha),
který sehrál třicet zápasů s bilancí osmnácti výher, pěti remíz a sedmi proher. Druhé místo vybojoval Petr Henych a třetí byl Jan Matuščín (oba BHC
StarColor Most). Matuščín si
zároveň odnesl trofej pro nejlepšího staršího žáka.
V kategorii žen zvítězila Valentina Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most), celkově čtvrtá. Nejlepším mladším žákem
byl na desátém místě výsledkové listiny Ondřej Matura (Netopýři Most).
Mezi šprtcové zápasy byly
vloženy turnaje v air-hockeyi
a v táhlovém hokeji Chemo-

plast. Pro air-hockeyové vítězství si až z Brna dojel Ladislav
Šustáček. V táhlovém hokeji
překvapivě slavil prvenství Jan
Matuščín. V air-hockeyi bylo
odehráno také šest utkání Českého poháru družstev. Dvěma
výhrami si tým Black Sharks
Most A upevnil vedení v tabulce. Dařilo se i družstvu Mladé pušky Most, které je aktuálně třetí a výrazně vylepšilo své
šance na postup na mistrovství
ČR. Výsledky akce 24 hodin
stolního hokeje:
Billiard-hockey šprtec – Český pohár jednotlivců, kat. Expres: 1. Lukáš Fedič (Praha),
2. Petr Henych, 3. Jan Matuščín (oba BHC StarColor Most),
4. Valentina Grimmová (Real
Draci 18. ZŠ Most), 5. Vít Kůřil
(SVČ Most), ...
Air-hockey – Český pohár jednotlivců, kat. A: 1. La-

dislav Šustáček (SHL Brno), 2.
Jan Kusý, 3. Jiří Horák, 4. Lukáš
Doležal (všichni Black Sharks
Most), 5. Jan Matuščín (SVČ
Most), ... Táhlový hokej Chemoplast – Český pohár jednotlivců, kat. A: 1. Jan Matuščín (SVČ Most), 2. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 3. Jaromír Foltýn Sen. (Seny-Oři), 4.
Martin Laštůvka (Black Sharks
Most), 5. Daniel Donát (18.ZŠ
Most), ...
Air-hockey – Český pohár družstev: Real Draci 18.ZŠ
Most – Mladé pušky Most 0:4,
Black Sharks Most A - Červené
hvězdy 4:2, Black Sharks Most
A - Real Draci 18. ZŠ Most 4:0,
Real Draci 18.ZŠ Most – Červené hvězdy 0:4, Mladé pušky
Most – Donati Most 4:0, Červené hvězdy – Donati Most
4:0. Air-hockey – Český pohár
družstev – čelo tabulky: 1. Black
Sharks Most A, 2. SHL Brno, 3.
Mladé pušky Most, 4. Gunners
Břeclav, 5. 15. ZŠ Most.
(has, jak)

Sobotní utkání fotbalové divize se hráčům domácí
MFK vůbec nevydařilo, když
prohráli s celkem Olympie
Březová 0:1. Hosté duel rozhodli už ve 24. minutě, kdy
se trefil Martinec. MFK se
v neděli představí v Hostouni.

Souš nestačila na
Brandýs a hraje
s Libiší
Druhému zástupci Mostecka v divizi se nedařilo, celek Baníku Souš hrál na hřišti soupeře, a to v Brandýse.
Na domácí ale nestačil a odjel s porážkou 3:0. V sobotu
20. října bude hrát doma, od
15.30 hodin hostí Sokol Libiš.

Kombinovaný tým
si dojel pro vysokou
výhru
Náš jediný zástupce v krajském přeboru dospělých
v kopané, kombinovaný tým
Sokol Horní Jiřetín/FK Litvínov, si dojel pro vysoké vítězství do Perštejna. Domácí Spartak totiž rozstřílel 0:5.
Branky vítězů: Polcar 2, Banovič, Kopta a Mikulčík.

Naše celky až v druhé
polovině
Až v druhé polovině tabulky I. A třídy skupina B se
v současnosti nacházejí naše
celky. Sokol Obrnice je s devíti body jedenáctý a TJ Kopisty se s osmi body nacházejí na dvanácté příčce. Obrnice v minulém kole vyhrály
v Ledvicích 2:1 po penaltách,
Kopisty doma přehrály 4:1
Postoloprty.

Kozempelová hrála
na turnaji v Trenčíně
Ve dnech 26. – 28. září se mostecká badmintonistka Tereza Kozempelová zúčastnila mezinárodního turnaje Slovak Youth
U15, který se konal v Trenčíně. V singlu nepostoupila ze skupiny. V mixu s Janem Rázlem z Liberce prohráli s českým párem Hrubec – Bílková. Ve čtyřhře
s Karolínou Nachtmanovou
z SK Prosek předvedly docela dobrý výkon, ale na hráčky z Ukrajiny to bohužel nestačilo.
(jak)
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Posvícení v Braňanech
klání v pojídání šišek, přehršel zábavy a skvělá nálada

BRAŇANY - Mimořádně vydařené počasí, spousta atrakcí, zábavy, muziky, legrace a hlavně – dozlatova vypečená husa. Takové bylo letošní, v pořadí už jedenácté posvícení v Braňanech, které uspořádal
obecní úřad spolu se společností Severočeské doly.
Kdo si letošní posvícení nenechal ujít, určitě nelitoval. Posvícenská husa voněla jako vždy celou vesnicí a nechyběla ani oblíbená soutěž v konzumaci bramborových šišek. Návštěvníci se mohli potkat ve
vsi s ochočeným živým medvědem a obdivovat sokolnickou show žáků Sokolnické školy ze Štiavnickej
Bani – slovenského partnera obce Braňany. Kdo si zrovna nepochutnával na dobrotách ve stáncích nebo neobdivoval rukodělná řemesla v dobových stáncích, na pódiu mohl sledovat vystoupení známých
osobností naší pop music. Velký potlesk sklidil zpěvák Bohuš Matuš, Davide Matioli a skupina New Age
of Smokie. Pro nejmenší byly připraveny animační programy, kolotoče a střelnice. Kolo štěstí se téměř
nezastavilo a o zajímavé ceny nebyla nouze. Ani tentokrát nechyběl stánek informačního centra Severočeských dolů s nepřebernou nabídkou soutěží a her. Třešničkou na dortu a vrcholem posvícení byla
tradiční posvícenská zábava v místním kulturním domě. „Jsme velmi rádi, že se nám posvícení vydařilo.
Navíc letos panovalo téměř letní počasí. To nemalou měrou přispělo k celkovému pozitivnímu vyznění celé akce. Mile nás překvapuje stále se zvyšující počet návštěvníků. Už na první pohled je zřejmé, že naše posvícení se těší na Mostecku čím dál větší oblibě,“ hodnotil pěkný sváteční den starosta obce Braňany Petr Škanta.
(luk)

Krásný drave
c a je
krásnější soko ho ještě
lnice.

Porcování husy zvládají starosta Braňan
Petr Škanta i ředitel komunikace
Severočeských dolů Rudolf Kozák za léta
praxe jako profíci.

Když to na pódiu
„rozbalil“ Bohuš
Matuš, jeho
hlas slyšely celé
Braňany.

Tradiční
řemesla mají
na poutích své
nezastupitelné
místo.

edem
dolů byl jako vždy stř
Stánek Severočeských
tí.
dě
i
ch
zájmu dospělý

Kdo by si na pouti nezatočil
kolem štěstí, jako by tam
nebyl…

Medvědi nevědí,
že turisti nemaj
zbraně, ale vědí,
že na braňanském
posvícení je
vždycky veselo.

Chuťové buňky pojídačů bramborových šišek
podporoval při tradiční soutěži věrný fanklub.

