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 � Azorské ostrovy

MOST – Městská 
knihovna Most pořádá 
13. 11. od 17 hodin 
přednášku cestovatele 
Petra Klejny o čtveřici 
ostrovů St. Miguel, Pico, 
Terciera a Faial ve vodách 
Atlantiku. 

 � LAmpionový 

průvod

MOST – Městem projde 
14. 11. lampionový 
průvod. Průvody  budou 
startovat v 17 hodin 
od 7. ZŠ, 15. ZŠ, sídla 
skautů a SVČ. V 17.30 
hodin vyvrcholí průvod 
kulturním programem na 
1. náměstí.

 � koncert HArLej

LITVÍNOV – V Attic klubu 
Litvínov zahraje  9. 11. 
od 19.30 hodin kapela 
Harlej. Na podzimním 
tour „Možná tour 2018“ se 
jako host  objeví skupina 
ROCKSANA.  Vstupné: 
350/400 Kč.  
www.klubattic.cz 

Charitativní večer se v mos-
teckém divadle odehraje už po-
páté. Pokaždé je mostecké diva-
dlo zaplněné do posledního mís-
ta a pokaždé se výtěžek pohybuje 
ve statisícových částkách. Napří-
klad vloni se vybralo 250 000 ko-
run. Akci bude tradičně modero-
vat David Gránský a Karel Kašák. 
V roli modelek se představí Vero-
nika Kašáková,  Nikol Švantne-
rová, Lucie Šlégr, Monika Leová, 
Inna Puhajková, Dina Cassama, 
Mónica Sofia, Barbora Mottlová, 
Taťána Makarenko, Hana Vagne-
rová, Petra Neuvirthová, Kateři-
na Malá, Lenka Čepáková, Len-
ka Kocmanová Taussigová,  Lili-
an Sarah Fisherová, ale také mis-
tryně Evropy v plavání Simona 
Kubová Baumrtová. Chybět ne-
budou ani modelové a to  Matyáš 
Hložek a Josef Kůrka spolu s ta-
nečníky Daveem a Kozzim. 

Jako modelky a modelové se 
tradičně představí děti z Klokán-
ku v Teplicích a dětského domo-
va ve Vysoké Peci, se kterými Lu-
cie Šlégr nacvičila emotivní vy-

stoupení. Na mole budou před-
staveny nové kolekce pro rok 
2019 Svatebního salonu Delta, 
Ateliéru Moravec, Viva exclusive, 
Milano Chomutov, Beauty 2000, 
spodní prádlo a plavky firmy Ra-
ffiné a modely doplní luxusní 
brýle Optika Slavíková.

Charitativní galavečer podpo-
řil hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček, město Most, 
společnost Vršanská uhelná, další 
firmy i soukromé osoby. Po skon-
čení večera se předají šeky s  vy-
branou částkou Nadačnímu fon-
du Veroniky Kašákové, Klokán-
ku v Teplicích a Ústí nad Labem 
a Dětskému domovu ve Vyso-
ké Peci.

Veronika Kašáková se do Mos-
tu znovu vrátí 27. listopadu. Ten-
tokrát zavítá do ZUŠ Gassman-
na s besedou  „Most Mostu“ a to 
s podtextem „Moje cesta aneb Já 
nejsem to, co se mi stalo. Jsem 
tím, kým jsem se rozhodla být“. 
Beseda se koná od 17.30 hodin 
a symbolické vstupné je 50 ko-
run.                                           (nov)

V divadle se bude pomáhat opuštěným dětem
MOST – Městské divadlo Most bude opět hostit charitativní galave-
čer „Móda a hvězdy“ pod záštitou Nadačního fondu Veroniky Kašá-
kové.  Přehlídka, v jejímž podtextu je finanční podpora zařízení, ve 
kterých vyrůstají opuštěné děti,  se uskuteční tuto  neděli 11. listo-
padu.  Výtěžek ze vstupného a z honorářů, kterých se umělci vzdali, 
pomůže teplickému Klokánku a dětskému domovu ve Vysoké Peci.

V mosteckém divadle se sejdou hvězdy, aby spolu s diváky pomohly dětským domovům a Klokánku.                  Foto: ReNi creative Renata Prokopová

Ke krajské-
mu soudu do-
razilo postup-
ně pět stíž-
ností na vol-
by. Necelý 
týden po vy-
hlášení vý-
sledků voleb 
(12. října) po-
dali dvě stíž-
nosti čtyři ob-
čané - Petr Bažo, František Nis-
tor, Radek Šváb a Roman Šváb. 
O tři dny později (16. října) do-
razila stížnost od hnutí Občané 
městu, město Občanům, které se 
v říjnových volbách neprosadilo, 
když získalo pouhých 1,03 pro-
centa hlasů. Poslední, čtvrtou 
stížnost na volby podal 17. říj-
na lídr Hnutí za zrovnoprávnění 
maminek František Kačer. V ko-
nečném součtu volebních hlasů 
získalo hnutí 0,69 procent. 

Most je posledním městem 
okresu, které ještě nemá vládu. 
Mělo by se tak stát v úterý 20. 
listopadu ve velké zasedací míst-
nosti magistrátu. Ve 13 hodin 
zde totiž začne první povoleb-
ní zastupitelstvo, na kterém složí 
noví členové zastupitelstva slav-
nostní slib. Určí se funkce, pro 
které budou zastupitelé dlouho-

době uvolně-
ni, schválí se 
počet náměst-
ků primáto-
ra, včetně roz-
dělení jejich 
komp etencí 
a určí se po-
čet radních. 
Asi nejočeká-
vanějším bo-
dem progra-

mu je volba primátora či primá-
torky, jejich náměstků a radních. 
V tento den se také  zřídí finanč-
ní a kontrolní výbor zastupitel-
stva a navrhne se výše odměn 
pro zastupitele, radní, členy vý-
borů a komisí. Prostor pro dota-
zy občanů je tentokrát zařazený 
až na samotný závěr slavnostní-
ho zasedání. 

Z kuloárů místní politické 
scény zatím neprosakují žádné 
konkrétní informace, zda a kte-
ré  politické subjekty se domlu-
vily na koalici, jak by měla no-
vá vláda vypadat, natož kdo by 
měl usednout do primátorského 
křesla. Vše se odehrává v přísně 
střeženém stranickém zákulisí. 
Pokud tento trend bude pokra-
čovat, zřejmě se budeme muset 
nechat překvapit až na ustavují-
cím zastupitelstvu.               (ina)

Stížnosti na volby zamítnuty
Most svolává zastupitele

MOST  -  Úřadující primátor Mostu svolal nově zvolené zastupitele 
k ustavujícímu zastupitelstvu. V pondělí 5. listopadu Krajský soud 
v Ústí nad Labem zamítl poslední ze čtyř podaných stížností na prů-
běh komunálních voleb v Mostě.

Kdo bude mít právo nosit příští 
čtyři roky tuto insignii? Dozvíme 
se  20. listopadu.
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Jedna z  nejvýznamnějších 
tradičních podzimních chari-
tativních akcí - Národní potra-
vinová sbírka - proběhne letos 
v sobotu 10. listopadu od 8  do 
18 hodin ve více jak 680 prodej-
nách po celé České republice. 
Z toho 72 bude v Ústeckém kra-
ji. Trvanlivé potraviny a drogis-
tické zboží pak putují například 
matkám samoživitelkám, senio-
rům, lidem v azylových domech 
a dalším potřebným. Každoroč-
ní vlnu solidarity podtrhují ta-

ké dobrovolníci, kteří pomohou 
sbírku uskutečnit.

Do Národní potravinové sbír-
ky se letos se svými vybranými 
prodejnami zapojí Albert, BIL-
LA, drogerie dm markt, Glo-
bus, Lidl, Makro, Penny Market, 
ROSSMANN a Tesco. Přehled 
všech prodejen, kde se sbírka 
uskuteční – včetně těch, které 
se zapojí v Ústeckém kraji - je 
k dispozici na www.narodnipo-
travinovasbirka.cz.

(nov)

Národní sbírka potravin 
už tuto sobotu

ÚSTECKÝ KRAJ - Už pošesté může každý z nás pomoci nákupem tr-
vanlivých potravin a drogistického zboží lidem, kterým schází. Le-
tos chce sbírka upozornit na nelehkou situaci matek samoživitelek.

MOST - Denní dětský rehabilitační staci-
onář v Mostě  bude mít další oceněnou 
pracovnici v  národní soutěži Pečovatel-
ka roku 2018, a to Dagmar Brhelovou.

Pracovnice denního dětského rehabi-
litačního stacionáře při Městské správě 
sociálních služeb v Mostě  Dagmar Br-
helová získá cenu za dlouholetou pomoc 
a podporu dětem, které mají ztížený svůj 
start do života. Kromě ocenění „Pečova-
telka roku“ má Dagmar Brhelová šanci získat ještě „Cenu veřejnosti“ 
v internetovém hlasování. To probíhá od 1. do 11. listopadu na www.
pecovatelkaroku.cz. „Neváhejte, a pošlete hlas obětavé pracovnici, kte-
rá každodenní prací usiluje o to, aby úsměv z tváří dětí nezmizel a aby 
radostné chvíle prožívali i jejich rodiče,“ podporují svou kolegyni za-
městnanci městské správy sociálních služeb.                                  (nov)

Podpořte pečovatelku z Mostu

Knihovna bude uzavřena!
MOST - V sobotu 17. listopadu v den státního svátku „Dne 
boje za svobodu a demokracii“ bude uzavřena Městská 
knihovna Most.

MOSTECKO – Už během lis-
topadu čekají řidiče uzavírky 
a omezení provozu na čtyřpru-
hu mezi Mostem a Litvínovem. 
Důvodem je demolice starého 
a vybudování nového mostu 
nad železniční tratí. 

Uzavírka a objížďky měly na-
stat už v srpnu a výluka měla tr-
vat od 8. srpna 2018 a to až do 
24. srpna 2019. 

Zahájení prací se ale pozdr-
želo s ohledem na nedořešené 
problémy se stavebním povo-
lením pro rekonstrukci most-
ního objektu na silnici I/27 ve 
směru Litvínov – Most. „Most 
na komunikaci I/27 bude uza-
vřen v průběhu měsíce listopa-
du 2018 v závislosti na získání 
povolení uzavírky od Krajské-
ho úřadu. Následně po uzavře-
ní provede zhotovitel stavebních 
prací přípravné práce, což je na-
příklad geodetické zaměření, vy-
týčení inženýrských sítí, odstra-
nění vzrostlé zeleně, zřízení pří-
stupových cest pro staveniště 
atd., aby následně v návaznos-
ti na termín výluky trati ve sprá-
vě SŽDC mohla být provedena 
demolice předmětného mostu. 
Předpokládá se, že by k demoli-
ci mělo dojít na konci zimního 
období,“ uvedla tisková mluvčí 

Ředitelství silnic a dálnic ČR Ni-
na Ledvinová. 

Omezení a částečná uzavír-
ka čtyřpruhu v  úseku pod hně-
vínským kopcem by měly trvat 
zhruba jeden rok. Řidiči ale ne-
musejí zoufat, protože v  provo-
zu zůstane druhá část čtyřpru-
hu. „Žádná z etap prováděných 
prací nevyžaduje uzavírku druhé-

ho dvoupruhu komunikace I/27, 
tento bude tak následně využíván 
obousměrně,“ ujistila dále mluvčí 
ŘSD. Objízdné trasy by pak mě-
ly předpokládat úplnou uzavír-
ku jednosměrného pásu silnice 
č. I/27 ve směru Litvínov – Most. 
V úseku ve směru od Záluží měl 
být provoz sveden do jednoho 
jízdního pásu, a to od rozvětvení 

u křižovatky s  ulicí Železničářů, 
po provizorní přejezd před mi-
moúrovňovou křižovatkou u uli-
ce Čsl. armády. Zároveň by mě-
la být uzavřena část silnice č. I/13 
pod mostním objektem ve směru 
na Chomutov. Objízdná trasa ve 
směru Most – Chomutov by mě-
la vést přes Záluží, Dolní Jiřetín 
a Komořany.                            (sol)

Řidiči Pozor: deMolice Starého MoStu začíNá
uzavírka na čtyřpruhu už tento měsíc!

Na trase Most – Litvínov a naopak se  budeme muset na delší čas obrnit trpělivostí.

MOST –  Pořádné překvapení 
a šok zažili v  nedávných dnech 
zaměstnanci mosteckého ma-
gistrátu v  parku nad sportovní 
halou. Objevili tam totiž kolonii 
potkanů, mezi nimiž byli jedin-
ci bílé barvy a jejich kříženci. 
„Toto by nebylo až tak obvyklé, 
ale znepokojila nás skutečnost, 
že byli krotcí a evidentně je ně-
kdo vydatně přikrmuje,“ infor-
moval vedoucí odboru životní-
ho prostředí Vladimír Pátek. 

Zaměstnanci odboru životní-
ho prostředí totiž dělali v  par-
ku průzkum a objevili velký 
výskyt potkanů. Proto povola-
li odbornou firmu, aby proved-
la deratizaci a to zejména v hor-
ní části parku. „Co nás napros-
to překvapilo, když jsme zjisti-
li, že mezi běžnými venkovními 
potkany se pohybují i potkani bí-
lí, které tam s největší pravděpo-
dobností vypustil nějaký chova-
tel. Mezi oběma druhy došlo ke 
křížení a v lokalitě již byli vidě-
ni i malí vícebarevní jedinci,“ lí-
čí mosteckou raritu Vladimír 
Pátek. Další překvapení čeka-
lo i na pracovníky deratizační 
firmy. Ti totiž zjistili, že pot-
kani vůbec nejeví známky pla-
chosti. Klidně se k lidem přiblí-
žili, jakoby očekávali, že nasta-
ne krmení, což se následně po-
tvrdilo. V blízkosti kanálu, kde 
potkani žili,  se objevily slup-
ky od brambor, nakrájený roh-
lík a miska od pomazánky. „Evi-
dentně tedy potkany někdo chodí 
krmit. Přesto se díky návnadám 
podařilo potkaní populaci zlik-
vidovat, ale je jen otázkou času, 
pokud bude dál pokračovat no-
šení jídla, kdy se potkani v par-
ku opět objeví,“ varuje šéf od-
boru životního prostředí a do-
dává, že se s podobným přípa-
dem za svou praxi zatím ještě 
nesetkal. Lidé, kteří se takto ne-
zodpovědně chovají, si pravdě-
podobně neuvědomují a nebo 
nevědí, že potkani jsou nebez-
peční tím, že přenáší spoustu 
nemocí. Město ročně vynaklá-
dá nemalé finanční prostředky 
na hubení  potkanů, přemnože-

ných díky chování lidí, kteří ne-
chávají nepořádek u popelnic, 
zbytky jídel pohazují na tráv-
nících nebo je splachují do zá-
chodu. „Prosíme proto obyvatele 

v případě, že uvidí někoho v par-
ku Střed nosit jídlo potkanům, 
nebo kdekoliv jinde na veřejném 
místě ve městě, aby zavolali na 
linku 156, tedy městskou policii 

a takové chování ohlásili,“ obra-
cí se na veřejnost tisková mluv-
čí mosteckého magistrátu Ale-
na Sedláčková.  

(sol) 

Park Střed se hemží bílými i barevnými potkany

Zatímco na některých místech republiky se v poslední době roztrhl pytel s výskytem exotických zvířat na 
veřejných místech, jako je například zelená mamba v zahrádkách nebo jiní hadi v obchodních centrech a 
podobně, na Mostecku máme také raritu -  bílé a barevné potkany v centrálním parku.     Zdroj: Wikipedia.org

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 
5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, 

stravenky, možnost dalšího vzdělávání
Přihlášky musí být doručeny nejpozději 

do 16. 11. 2018 – 12.00 hodin.

REFERENT/KA (SPRÁVA PC SÍTĚ) 
ODDĚLENÍ SPRÁVY PC SÍTĚ – ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE NA DOBU NEURČITOU

POŽADAVKY
minimálně vyšší odborné vzdělání, výhodou vysokoškolské vzdělání

Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně dokladů, které je nutno k výběrovému 
řízení doložit jsou zveřejněny na www.mesto-most.cz – sekce 

"NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ" – Referent/ka (správa PC sítě)
Bližší informace o pracovní pozici poskytne vedoucí oddělení 

Bc. Radim Mlejnek (tel.: 476 448 302) 

Statutární město Most - Magistrátu města Mostu přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:



Proč zmizelo svislé do-
pravní značení u obou 
přechodů v ulici Albrech-
tická u bl. 639?

Svislé dopravní znače-
ní na přechodu pro chod-
ce u čp. 564 (bl. 639) 
v Albrechtické ulici bylo 
odstraněno v rámci reali-
zace schváleného projektu 
nového dopravního řešení 
sídliště Výsluní. Důvodem 
je, že přechod se nachá-
zí v křižovatce, kde se dle 
platné legislativy přecho-
dy pro chodce neoznačují 
svislým dopravním znače-
ním. Druhý přechod u čp. 
569 dle námi dostupných 
informací v minulosti ni-
kdy nebyl osazen svislým 
dopravním značením. Celá 
záležitost bude projednána 
na jednání pracovní skupi-
ny komise dopravní Rady 
města Mostu.

Upozornění na chyby po re-
konstrukci zastávek Sukova 
blok 501 a Sukova blok 508. Je 
problém posunout zastávko-
vý sloupek o pár metrů vpřed, 
aby se autobus vešel do zastáv-
ky celý? Cestující vystupující 
ze zadních dveří vystupují do 
trávníku.

Umístění zastávkového označ-
níku v zastávce Sukova, blok 501 
směr OD PRIOR je v současné 
době opravdu nevhodné a auto-
bus stojí zadní částí včetně po-
loviny dveřního prostoru mi-
mo prostor nástupiště zastáv-
ky. Je však nutné vzít v úvahu, 
že v průběhu září letošního roku 
proběhla celková oprava nástu-
piště zastávky v opačném smě-
ru, jejíž součástí bylo i k posunu-
tí přechodu pro chodce, který do 
té doby byl na úrovni označní-
ku zastávky a nebylo proto mož-
né označník posunout dále, pro-
tože by autobus stál na přecho-
dě. Bohužel jsme změnu umís-
tění přechodu pro chodce v této 
zastávce zaregistrovali až po pro-
vedení celé rekonstrukce, a pro-
to jsme nemohli v rámci této sta-
vební akce zároveň provést i po-
sunutí označníku zastávky. Změ-
nu umístění označníku zastávky 

provede  Dopravní podnik měst 
Mostu a Litvínova, a.s.  ve spo-
lupráci s  Technickými službami 
města Mostu, a. s., protože sou-
časnému umístění označníku za-
stávky odpovídá i vodorovné do-
pravní značení vyznačující stá-
ní autobusu na komunikaci a při 
změně umístění označníku za-
stávky bude nutná i úprava vo-
dorovného dopravního značení.

U druhé zastávky Sukova, 
blok 508, není situace stejná. 
Plocha zastávky sice není dlou-
há 12,5 m (pouze 11,5 m), ale 
pokud autobus se standardní 
délkou (tj. 12 m, o nasazení del-
ších typů autobusů na linkách 
projíždějících touto zastávkou 
v současné době neuvažujeme) 
zastaví čelem vozidla na úrov-
ni označníku zastávky, je celý 
prostor zadních dveří potřeb-
ný pro výstup z vozidla na plo-
še nástupiště. Mimo tuto plo-
chu je pouze zadní část vozidla 
(tj. ode dveří na konec vozidla), 
takže bezpečnost vystupujících 
cestujících není ohrožena. Po-
dle našeho názoru je tento stav 
vyhovující a přesun zastávkové-
ho označníku není bezpodmí-
nečně nutný.

Odpovídá primátor města  
Mostu Jan Paparega
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 � PTejTe Se POLiTiKů

MOST – V  Mostě se připravují 
další společné lovy černé zvěře. 
O odlovu informuje město Most 
občany prostřednictvím svých 
webových stránek, Facebooku, 
velkoplošné obrazovky a tisku. 
Černá zvěř by se měla lovit bě-
hem listopadu až do konce pro-
since například v Čepirozích, na 
Matyldě, Širokém vrchu, Resslu 
či v okolí autodromu.  

Odlovy černé zvěře na Mos-
tecku se budou probíhat 17. lis-
topadu, 1. a 29. prosince  vždy 
od 8 do 16.30 hodin. Z důvodu 
bezpečnosti by se tak v uvede-
nou dobu ve vyznačených mís-
tech a blízkém okolí neměl ni-
kdo pohybovat. „Z důvodu zvý-
šeného výskytu černé zvěře na 
honebních, ale i nehonebních po-
zemcích v příměstských a měst-
ských lokalitách bude probíhat 
odlov v Čepirozích a v okolí cir-
kusplacu, na Matyldě, Širokém 
vrchu, Resslu či na Hořanské ces-
tě u autodromu,“ upřesnila mís-
ta lovu tisková mluvčí mostec-
kého magistrátu Alena Sedláč-
ková. „Po dobu naháněk v loka-
litě cirkusplac a Čepirohy bude 
z důvodu bezpečnosti omezen 
dopravní provoz v ulici Žatecká. 
V době naháněk je nutno dbát na 
bezpečnost a nevstupovat do vy-
značených míst,“ apeluje na ve-

řejnost mluvčí. V době odlovu 
se bude v lokalitách zvýšenou 
měrou pohybovat zvěř a mysliv-
ci, kteří budou odstřel přemno-
žené černé zvěře provádět.

Společný lov prasete divoké-
ho proběhl už také 3. listopa-
du honitbě Ressl u autodromu 
a v prostoru dolu Šverma.  Vý-
sledkem byl odlov sedmi di-
vočáků. Naháňky se zúčastni-
lo 26 lovců. Přemnožení černé 
zvěře je problém, který se ře-
ší v celé republice. „Vliv na pře-
množení může mít mnoho fak-
torů. Počínaje absencí mladých 

myslivců, až po teplé zimy. Pra-
sata dojdou kamkoliv, na mno-
ha místech jsou plné kontejnery, 
v sadech a zahrádkách opadává 
ovoce, které nikdo nesklízí, tak-
že mají hojnost potravy. Navíc 
v  Mostě mají divočáci spoustu 
lokalit, kde se jim daří a nemají 
tu žádného predá-
tora, na rekultiva-
cích v  okolí jezera, 
na Resslu, v  okolí 
Benediktu apod.,“ 
uvedl k výskytu di-
vočáků Vladimír 
Pátek a dodal: „Po-

kud je přemnožená zvěř v  lese, 
tak to příliš nikomu nevadí. Pro-
blém ale nastává, když se dostá-
vají poblíž obydlí, zahrádek, pro-
tože se jich lidé bojí, když rozryjí 
například golfové nebo fotbalové 
hřiště apod.“ 

(sol)

V Mostě se chystají další odlovy divočáků

Naháňky divočáků myslivci naplánovali ve dnech 17. 11.  v  Čepirohách v oblasti  cirkusplacu, 1. 12.  na 
Matyldě a na Širokém vrchu a  29. 12. na Resslu a na Hořanské cestě.

Pod záštitou Sdružení do-
pravních podniků se k Mo-
vemberu připojilo 13 doprav-
ních podniků z celé republiky. 
Chtějí tak pomoci šířit osvě-
tu týkající se mužského zdraví. 
Dopravní podniky chtějí oslo-
vit co nejvyšší počet lidí v uli-
cích měst. Proto budou po celý 
listopad k vidění kníry na vo-
zech v Praze, Plzni, Ostravě, 
Karlových Varech, Brně, Par-
dubicích, Ústí nad Labem, Li-
berci, Českých Budějovicích, 

Hradci Králové, Zlíně, Olo-
mouci, Mostě a v Litvínově. Na 
Mostecku v MHD už cestující 
potkávají tramvaje a autobusy 
vyzdobené slušivým knírem. 
Ve vozidlech jsou umístěné 
informační letáky. „Rozhodli 
jsme se také oslovit všechny na-
še mužské zaměstnance, zda by 
se nechtěli k akci připojit a ne-
chali si narůst knír,“ řekl ředi-
tel Dopravního podniku měst 
Mostu a Litvínova Daniel Du-
novský.

Charitativní ce-
losvětovou kampaň 
Movember zastře-
šuje v České repub-
lice nadační fond 
Muži proti rakovi-
ně, který podporu-
je výzkumné pro-
jekty a rozvoj léč-
by urologických 
nádorů, šíří osvětu 
v této oblasti a po-
máhá získat finanč-
ní zdroje na náku-
py přístrojového 
vybavení pro léčbu 
onkologických pa-
cientů.

(sol)

Na Mostecku jezdí fousaté tramvaje a autobusy
MOST – S  vtipným, ale především užitečným nápadem přišel Do-
pravní podnik měst Mostu a Litvínova. Jako člen Sdružení doprav-
ních podniků stál u zrodu myšlenky připojit se v letošním roce k akci 
Movember. 

„Tato částečně nízkopodlažní 
tramvaj s dnes už takřka nezbyt-
nou wi-fi je nasazená na linkách 
mezi Mostem a Litvínovem, do-
movské právo má stejně jako její 
starší sestra v litvínovském are-
álu společnosti,“ řekl ředitel do-
pravního podniku Daniel Du-
novský. První rekonstruova-
ná tramvaj VARIO LFR.S byla 
vypravena na první jízdu před 
dvěma lety, přesně dne 10. lis-
topadu 2016. „Nasazením té-
to částečně nízkopodlažní tram-
vaje určitě dojde ke zkvalitnění 

tramvajové dopravy mezi obě-
ma městy,“ podotkl Daniel Du-
novský. Dopravní podnik tak 
tímto počinem pokračuje v ob-
nově vozového parku tramva-
jí a pokračuje v trendu zajiš-
tění lepších služeb pro veřej-
nost a ve zkvalitňování veřejné 
hromadné dopravy. „Vzhledem 
k tomu, že nákup nových nízko-
podlažních tramvají je finanč-
ně náročný, zvolili jsme alter-
nativní způsob jejich pořízení. 
Původní tramvaj T3 byla také 
vlastními silami rekonstruová-

na na moderní vozidlo typu Va-
rio LFR.S ve firemním barevném 
provedení interiéru, které je čás-
tečně nízkopodlažní a vzhledem 
k tomu, že se pohybuje na mezi-
městské trati, je i vybavené wi-fi 
sítí pro připojení cestujících k in-
ternetu,“ informoval dále ředi-
tel dopravního podniku. V le-
tošním roce pak proběhla plá-
novaná přestavba další tramva-
je T3 na částečně nízkopodlažní 
vozidlo Vario LFR.S. Vozidlo se 
bude z převážné části pohybo-
vat na meziměstské trati, bude 
ve stejném barevném provede-
ní a bude vybavené wi-fi sítí pro 
připojení cestujících na internet 
a kamerovým systémem se zá-
znamem. Tyto přestavby jsou fi-

nancovány pouze z prostředků 
dopravního podniku. „V uply-
nulých dvou letech se podaři-
lo doplnit tramvajovou dopra-
vu celkem třemi nízkopodlažní-
mi či částečně nízkopodlažními 
vozidly,“ připomněl ředitel Du-
novský.

Pět zcela nových 
„šalin“

Dopravce vyhledává každou 
možnost, jak ob-
novit zastaralý 
tramvajový vo-
zový park. Pro-
to využil ny-
ní také mož-
nosti požádat 
o dotaci v rám-
ci IROP – Inte-
grovaného regi-
onálního ope-
račního progra-
mu. „Do tohoto 
dotačního titulu 
byla předložena 
žádost o spolufi-
nancování pro-
jektu na poříze-
ní 3 kusů plně 
nízkopodlažních 
tramvají o délce  
20–25 m pro 
městský a pří-
městský provoz,“ 

potvrdil ředitel dopravního 
podniku. Nové tramvaje by mě-
ly být bezemisní, moderní, bez-
bariérové a opatřeny bezpeč-
nostními prvky pro vozíčká-
ře (zádržné systémy). Budou 
vybaveny informačním systé-
mem včetně hlášení zastávek, 
systémem hlášení pro nevido-
mé, klimatizací pro cestující, 
wi-fi sítí a kamerovým systé-
mem se záznamem. Tyto nové 
tramvaje by se měly na linkách 

v Mostě a Litvínově objevit do 
konce roku 2020. Další dvě no-
vé tramvaje by měly být dél-
ky 16 m a jejich zakoupení se 
předpokládá nejpozději do ro-
ku 2022. „Pokud se záměry do-
pravního podniku podaří usku-
tečnit, nasadíme do tramvajové 
dopravy v letech 2013 až 2022 
minimálně 13 nových tramva-
jových nízkopodlažních vozů,“ 
vypočítal ještě Daniel Dunov-
ský.                                        (sol)

cestující se vozí novou nízkopodlažní tramvají s wifinou
MOST – Na trati mezi Mostem a Litvínovem jezdí další nově rekon-
struovaná tramvaj VARIO. Tramvaj je vybavená wi-fi a je nízkopod-
lažní. Tramvaj rekonstruovali pracovníci Dopravního podniku měst 
Mostu a Litvínova vlastními silami. 

Knír nemusí být jen výsadou mužů...

Nová tramvaj nabízí větší konfort.

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážená paní/ pane, dovolte, abychom Vás pozvali na slavnostní setkání u příležitosti

50. výročí založení Základní školy U Stadionu (dříve 3. ZŠ v Mostě)
Setkání se uskuteční 17. 11. 2018 v budově školy.

Těšíme se na Vaši účast.

PROGRAM:
10.00   otevření školy

11.00   slavnostní zahájení (ředitel školy)
11.15   kulturní program (pěvecká a recitační vystoupení žáků a pedagogů)

12.00   zdravice hostů (účast přislíbili představitelé města Mostu)

Základní škola, Most, U stadionu 1028 

Naháňky se budou konat  
ve dnech:

17. 11.  - Čepirohy, cirkusplac,
  1. 12.  - Matylda, Široký vrch,
29. 12. - Ressl, Hořanská cesta - autodrom
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PONDěLÍ
Dršťková  30 Kč

150 g Hovězí roštěná, dušená zelenina, šťouchaný brambor 98 Kč

150 g Vepřový závitek s mletým masem, smetanové brambory,  

 trhané listy salátu 95 Kč

150 g Vepřová játra na slanině, dušená rýže 90 Kč

ÚTERÝ
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 25 Kč

150 g Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, okurkový salát 95 Kč

150 g Hovězí na česneku, špenát, bramborový knedlík 98 Kč

350 g Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka 90 Kč

STŘEDA
Z provozních důvodů otevřeno od 15,00 hod.

ČTVRTEK
Z provozních důvodů otevřeno od 15,00 hod.

PÁTEK
Z provozních důvodů otevřeno od 15,00 hod.

340 g – PeČeNÁ HUSA NA jABLKÁCH S DUŠeNÝM ZeLÍM  

A HOUSKOVÝM KNeDLÍKeM 120 Kč

Doba přípravy speciálu cca 20 min. 

POLEDNÍ MENU
12. 11. – 16. 11. 2018

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.

Azylový dům v ulici Ľudoví-
ta Štúra je v současné době v ne-
vyhovujícím stavu, se zastara-
lým vybavením, není bezbari-
érový a má nedostatečnou ka-
pacitu. „Rekonstrukce počítá se 
zateplením objektu, výměnou 
oken a dveří a navýšením sou-
časné nedostatečné kapacity za-
řízení provedením nástavby, po-
řízením vybavení, vybudováním 
výtahu a vytvořením zázemí pro 
novou ambulantní službu, kterou 
bude noclehárna pro ženy, jež na 
Mostecku zcela chybí,“ informo-
vala tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Předpokládané náklady na re-
konstrukci objektu jsou více než 
třicet jedna milionů korun, při-
čemž 85 procent by při přiznání 
dotace bylo hrazeno z Evropské-
ho fondu pro sociální rozvoj. Pět  
procent ze státního rozpočtu 
a deset procent z rozpočtu měs-
ta. „Situace je dlouhodobě neutě-
šená. V důsledku nedosažitelnos-
ti vlastního či nájemního bydle-
ní ročně odmítáme pro stávající 
kapacitu více než 100 uživatelů,“ 
uvedla vedoucí služby Azylové-
ho domu pro muže v Mostě Lu-
cie Průšová.

S rekonstrukcí by se mělo za-
čít příští rok v březnu a v prosin-

ci by měla být stavba koulaudo-
vána. „Půjde o veliký rozsah re-
konstrukce, což není možno rea-
lizovat za přítomnosti uživatelů 
služeb a personálu, tedy na tu 
dobu jsme připraveni využít ná-
hradní prostory. Ty v současné 
době projednáváme. Předpoklá-
dáme, že služby kromě kuchy-
ně budou fungovat v celém svém 
rozsahu bez omezení,“ informo-
vala dále Lucie Průšová.  

Rekonstrukcí objektu by mě-
lo dojít také k navýšení kapacity 
míst pro nabízené služby. V azy-
lovém domě půjde o rozšíření 
6 lůžek. „Prozatím však vyjed-
náváme s Ústeckým krajem, zda 
nám povolí lůžka fakticky navýšit 
s ohledem na prokázanou potřeb-
nost, nebo zda nám povolí pouze 
kapacitu převést z pobočky v Dol-
ním Jiřetíně. Rádi bychom docí-
lili celkového navýšení. Výhodou 
bude i možnost nabízet služby li-
dem, kteří mají špatnou mobi-
litu. Co se nocle-
hárny týče, půjde 
o velmi význam-
ný moment, pře-
spat zde budou 
moci i ženy v bez-
pečném prostře-
dí - samostatném 
pokoji s vlastním 

sociálním zařízením. Často totiž 
dochází k tomu, že pár přebývá 
venku, neboť žena nemá možnost 

přespat ve stejné službě a muž ji 
venku samotnou neponechá,“ vy-
světlila dále Lucie Průšová.  (sol)

Nový azyl pro muže bez domova

Azylový dům pro muže momentálně provozuje 22 lůžek v 11 pokojích pro 
muže a to ve věku od 18 do 80 let. Po rekonstrukci by zde mohli přijmout 
o 6 mužů více. Zvlášť je zde provozována také noclehárna v kapacitě 10 mu-
žů. Muži, kteří z různých důvodů nedosáhnou na ubytování jinde či v azylo-
vém bydlení, zde mohou přebýt od 19 do 7 hodin ráno. Pořadník na ubyto-
vání v Azylovém domě v Mostě je 15 - 30 zájemců. Ročně projde azylovým 
domem okolo 95 mužů. 

Tradice martinské husy, která byla na mnoha místech kon-
zumována v den světcova svátku, souvisela s ukončením 
zemědělského roku, s odvodem úroků vrchnosti, s advent-
ním šestitýdenním půstem (začínajícím 12. listopadu). Den  
11. listopad se vyznačoval lidovým veselením, začínaly fun-
govat tribunály, parlamenty, školy, slavily se volby do míst-
ních zastupitelstev, platívaly se daně a obnovovaly se kon-
trakty. Mnohé z těchto obyčejů přežily i světcův kult. 

Azylový dům pro muže čeká rekonstrukce.

MOST – Anketa k 100. výročí 
vzniku samostatné republiky 
určená k výběru „Stavby stole-
tí“ z nominovaných sto českých 
a slovenských staveb byla ukon-
čena. Přesunutý kostel v  Mostě 
skončil osmý mezi stovkou NEJ 
staveb století.

Největší radost z výsledků mo-
hou mít obyvatelé severu Čech, 
ale ani Ústecký kraj nezůstal po-
zadu a pochlubit se může pomy-
slným stříbrem. V  anketě, která 
byla ukončena v  polovině září, 
se na první příčce umístil maje-
státný hotel a vysílač na Ještědu. 
Druhé v anketě skončilo Masa-
rykovo zdymadlo v Ústí nad La-
bem. To bylo v ústecké části Stře-
kov vybudováno ve 20. a 30. le-
tech 20. století.  

Hlasovat mohli zájemci pro-
střednicím internetových strá-
nek www.stavbystoletí.cz s  tím, 
že pro každou stavbu mohl do-

tyčný hlasovat až deseti hla-
sy. Pozadu ve stovce navržených 
staveb století nezůstalo ani Mos-
tecko. To se totiž dostalo do prv-
ní desítky. Přesunutý kostel Na-
nebevzetí Panny Marie skončil 
na 8. místě. „Máme velkou ra-
dost z umístění kostela i Koldomu 
a přehrady. Máme radost i z toho, 
že 2. se umístila Masarykova zdy-
madla v Ústí nad Labem a že vy-
hrál Ještěd. Ten sice není už v na-
šem Ústeckém kraji, ale dříve byl 
v kraji Severočeském, takže je po-
řád také trošku náš... 8. místo pře-
sunu kostela nás velmi potěšilo, 
ba i Koldům (17. místo) a pře-
hrada Fláje (23. místo) se umís-
tily ve velké konkurenci výborně. 
Náš kraj má co nabídnout, ne-
jsme jen územím měsíční kraji-
ny, inverzních mlh a sociálních 
problémů,“ uvedla Eva Hladká 
z  mosteckého oblastního mu-
zea. K podpoře hlasů pro stavby 

století iniciovalo mostecké ob-
lastní muzeum velkou mediální 
kampaň, ale i uspořádalo velmi 
úspěšné  exkurze pro veřejnost 
na Fláje, Koldům a do přesunu-
tého kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Mostě, o které byl nebý-
valý zájem.

Do první desítky staveb na 
území ČR se například vešla 
i brněnská vila Tugendhat, kte-
rá skončila na 7. místě. Za Ús-
tecký kraj ještě soutěžil Kolektiv-
ní dům v  Litvínově (skončil na 
17. místě) a vodní dílo Fláje (23. 
příčka).                                     (sol)

V NeJ stavby století skončil „náš“ kostel osmý

Na svatomartinskou husu do hotelu cascade

Při příchodu do restaurace 
jsem už cítila vůni. Podle jaké-
ho receptu svatomartinskou 
husu připravujete?

Naše husa není klasická svato-
martinská, neboť ji konfitujeme. 
Tento recept se více blíží fran-
couzské klasice, než naší obvyk-
lé pečené huse. Ale určitě si na ní 
naši hosté velmi pochutnají.

Jak dlouho příprava této 
speciální pečínky trvá?

Husu konfitujeme  v  konve-
ktomatu na 110 stupňů zhruba 
pět hodin a na další přípravu je 
potřeba asi dvacet minut.

Jakou přílohu k svatomar-
tinské huse hostům nabídne-
te?

Bílé zelí, červené zelí a knedlí-
ky naší vlastní výroby.

Je o svatomartinské hody 
velký zájem?

V minulosti jsme zaznamena-
li dostatečně velký zájem. Proto 
se tomuto tematickému pokr-
mu věnujeme se zvýšenou po-
zorností.

Kolik husí jste museli obsta-
rat, abyste uspokojili poptáv-
ku?

Objednali jsme 15 hus, což je 
zhruba šedesát porcí.

K dobré pečínce patří i dob-
ré víno. Jste připraveni uspo-
kojit chuťové buňky hostů 
i z tohoto pohledu?

Určitě ano. Máme velký vý-
běr domácích vín. Například ví-
no z místních vinic, tedy Třebí-
vlické, a také českou klasiku, ví-
no z Kobylí.

Kdy mohou hos-
té na svatomartin-
skou husu do hote-
lu Cascade přijít?

Lidé chodí na na-
ši „husí“ specialitu 
už od tohoto pon-
dělka, přičemž si na 
ní můžete pochut-
nat až do 13. listo-
padu.               (nov)

Celkový přehled výsledků ankety
1.     Ještěd – hotel a vysílač,  
2.     Masarykovo zdymadlo Střekov, Ústí nad Labem,  
3.     Kúpalisko Zelená žaba Trenčianské Teplice,  
4.     Československé pohraniční opevnění,  
5.     Hradec Králové – salon republiky,  
6.     Kolonádový most Piešťany,  
7.     Vila Tugendhat,  
8.     Přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě,  
9.     Vodní elektrárna Dlouhé Stráně 
10.   Mohyla Generála M. R. Štefánika na Bradle,  
...
17.   Kolektivní dům v Litvínově,  
...
23.   Vodní dílo Fláje

MOST – Město Most chce rekonstruovat azylový dům a noclehárnu 
pro muže v ulici Ĺudovíta Štúra. Na rekonstrukci budovy žádá o do-
taci z Integrovaného regionálního operačního programu. S opravou 
by se mohlo začít na jaře příštího roku.  

MOST - O víkendu snad v každém českém městě zavoní svatomartinská husa. Někdo si ji 
upeče sám doma, někdo si ji vychutná v restauraci. V Mostě tuto tradiční slavnostní pečínku  
nabídne také restaurace hotelu Cascade. Jak zdejší kuchyně husu připravuje a proč si na ni 
zajít právě do Cascade, jsme se zeptali šéfkuchaře Jana Krücknera.

MOST - Kvůli přestavbě bude 
na rok uzavřena přírodovědná 
expozice v Oblastním muzeu 
v Mostě. Instalace z devade-
sátých let 20. století po celou 
dobu patřila mezi nejoblíbe-
nější muzejní stálé výstavy a na 
území Ústeckého kraje byla nej-
větší svého druhu. Čas se na ní 
ale značně podepsal. 

Proto byla přírodovědným 
oddělením muzea v čele s Pav-
lem Krásenským zpracována 
zcela nová kon-
cepce. Expozi-
ce věnovaná ži-
vé  i neživé příro-
dě Mostecka bude 
do budoucna roz-
dělena do tří čás-
tí. Samotné prá-
ce budou pro-
bíhat v několika 
etapách. Jako prv-
ní by měla být na 
konci roku 2019 

zpřístupněna část zasvěcená ge-
ologii. Ta představí atraktivní  
paleo ntologické a mineralogic-
ké exponáty z Mostecka, čtvr-
tohorní dioráma a multimediál-
ní prvky. V dalších letech bude 
následovat živá příroda, kde se 
představí vybrané biotopy Mos-
tecka. Součástí nové expozice 
bude herní a vzdělávací koutek 
pro nejmenší i podrobně zpra-
cované výukové programy pro 
školy.                                        (nov)

Přírodovědná expozice  
se na rok uzavírá



Tátova povaha

Nikola byla hodné dítě. Sna-
živé, dobře vychované. Vždy by-
la poslušná, dělala vše pro to, 
aby se lidem zalíbila a měli ji rá-
di. Rodiče, učitelé, spolužáci. 
Ve škole patřila k nejlepším žá-
kům. Nebyla přirozeně bystrá, 
ale na každou hodinu se pečlivě 
připravovala a dokázala si dob-
ré známky doslova 
vydřít. S rodiči byd-
lela v novém domě. 
Když ho stavěli, by-
la Nikola ještě ma-
lá, ale dobře si pa-
matovala, jak se na 
stěhování do domu 
se zahradou těšila. 
I proto, že jí mamin-
ka slíbila psa. Nako-
nec ho nedostala. Na 
gymnázium se do-
stala s lehkostí a sa-
mozřejmostí šprtů. 
Byla to pro ni nová výzva. Zařa-
dit se mezi ty oblíbené. A dařilo 
se jí to. Spolužáci i učitelé ji měli 
rádi. Zdálo se, že Nikola nemusí 
řešit žádný problém. Pěkná hol-
ka s dobrými známkami, přáteli 
a rodinou. Některé holky ze ško-
ly jí záviděly. Nikdo nevěděl, jak 
se Nikoly svět mění, jen co se za 
ní zavřou dveře jejich domu. Tá-
ta se po příchodu z práce domů 
měnil z uhlazeného navoněné-
ho inženýra v despotu, který te-
rorizoval celou rodinu. Všechno 
muselo být přesně tak, jak řekl. 
Fanaticky trval na tom, aby ka-
ždá věc ležela jen a jen na pře-
dem stanoveném místě. Vše mu-
selo být perfektně čisté. Když by-
lo něco jinak, než si představo-
val, trestal ji i matku. Bil je obě 
pružným proutkem, který zane-
chával na jejich kůži rudé pruhy. 
Jako dítě se snažila otci zavděčit 
a úzkostlivě dělala všechno přes-
ně tak, jak si přál, aby ho neroz-
zlobila. V patnácti letech už vě-
děla, že je to jedno. Otec si vždy 
našel důvod, proč ji potrestat. 
Věděla také, že daleko častěji bi-
je matku. Před lidmi vystupova-
li jako skvělá rodina. Doma se je-
jí máma měnila na roztřesenou 
trosku, která sebou ulekaně tr-
hala vždy, když její táta hlasitěji 
promluvil. Když nebyl táta doma, 
což bývalo v poslední době stále 
častěji, máma pila. Seděla v po-
koji před zapnutou televizí a na-
lévala do sebe jednu skleničku za 
druhou. Často úplně opilá usnu-
la oblečená na zemi a Nikola pak 
pečlivě umyla a vyleštila sklenič-
ku od alkoholu, aby si táta niče-
ho nevšiml a odnášela lahve od 
alkoholu ven do popelnice. By-
lo jí mámy líto. Přála si, aby by-
la její máma šťastná, aby se doma 
smála a aby ji její manžel milo-
val. Představovala si, jakou rodi-
nu bude mít jednou ona. Vybere 
si kluka, který na ni bude hodný. 
Budou bydlet v malém útulném 
bytě. Každý večer budou spolu 
sedět u čaje a povídat si o tom, 
jaký měli den. A budou mít hod-
ně dětí. Když se máma opila, čas-
to dřív, než usnula, brečela. Ně-
kdy šla Nikola spát a máma by-
la ještě v pořádku. Opila se v no-
ci a ráno ji našla Nikola v pokoji 
na zemi, kolem ní lahve od pití, 
zapáchající dříve krásnou ženu. 
Když ji takto zastihl otec, zuřil. 
Bil pak mámu vším, co mu přišlo 
do ruky. Nesnášela to. Nesnášela 
tátu. Těšila se, až se z toho domu 
odstěhuje. Zároveň se ale bála, co 
bude s mámou, až tam s ním zů-
stane sama. Když se jednou táta 
zase rozzuřil a zbil namol opilou 
mámu ranami pěstí, celu noc ne-
spala. Přemýšlela, jak tomu vše-
mu udělat přítrž. Ráno šla mís-
to do školy na policii. Nahlásila, 
že její otec surově zbil její mat-
ku. Řekla, že ji bije často. Chtěla, 
aby otce z domu vykázali. Aby ho 

potrestali a už nikdy nepouštěli 
k její mámě. Policejní hlídka je-
la k nim domů. Nevěřícně sledo-
vala, jak už opět upravená a klid-
ná matka přesvědčuje policis-
ty, že se u nich doma nic neděje. 
Dcera je prý jen v citlivém věku 

a ráda si vymýšlí his-
torky. Dokonce se za 
ni omluvila. Nikola 
dobře věděla, že se 
máma jen táty straš-
ně bojí. Došlo jí, že 
co neudělá sama, tak 
se nestane. Bojovala 
s tím, co bylo podle 
jejího mínění nutné 
udělat. Musí mámu 
táty zbavit sama. To-
ho surovce a despo-
ty. Když jí nepomůže 
policie, udělá to ona. 

Dlouho o tom přemýšlela. Vědě-
la, že má táta ve svém stole zbraň. 
Často si ji prohlížel, byla to jeho 
pýcha. Když byla mladší, bral ji 
s sebou na střelnici a učil ji stří-
let. To si tenkrát ještě myslela, že 
je normální, když za každý ma-
lý prohřešek následuje trest. Ten 
večer musí všechno dobře naplá-
novat. Táta měl jako obvykle při-
jít později. První skleničku nali-
la mámě sama. Věděla, že neodo-
lá. Potřebovala ji mít opilou. Ale 
musela ji hlídat. Potřebovala, aby 
byla máma schopná vnímat, co 
se děje. Aby jí mohla dosvědčit, 
že se jen bránila. Tátu bylo leh-
ké vyprovokovat. Stačilo mu říct, 
že se chce odstěhovat, že končí se 
školou, protože už v takové rodi-
ně nemůže žít. Chvíli ji poslou-
chal, pak ji uhodil. Přesně, jak si 
to naplánovala. Cítila, jak jí otéká 
oko a tvář. Bylo to ideální. Sáhla 
po připravené zbrani. Vystřelila 
na otce z několika metrů. Vidě-
la, že si na poslední chvíli uvědo-
mil, co chce udělat. Viděla v je-
ho očích strach a uvědomila si, 
že ji to uspokojuje. Když se otec 
zhroutil na podlahu a na hru-
di se mu začala šířit rudá krva-
vá skvrna, její máma začala kři-
čet. Odhodila zbraň a snažila se 
opilou ženu uklidnit. Opakova-
la jí, že jí to musí dosvědčit. Do-
svědčí jí, že ji otec napadl a ona 
se musela bránit. Pak zavolala 
policii. Seděla v místnosti s vy-
šetřovatelem a sociální pracovni-
cí. Tichým hlasem jim vyprávěla, 
jak je otec terorizoval. Jak je bil 
a nikde neměly zastání. Jak přišla 
na policii hledat pomoc, ale ni-
kdo nic neudělal. Bil ji i matku. 
Ten večer na ni křičel, že ji zabije. 
Mlátil ji a stále dokola opakoval, 
že ji zabije a pak i mámu. Mat-
ka vzala jeho pistoli a vystřelila 
na otce. Pak ještě jednou v pani-
ce do zdi. Jen ji bránila. Ve stra-
chu vzala pistoli a vystřelila. By-
lo jí šestnáct let a byla si jistá, že 
tentokrát ji nikdo trestat nebude. 
Několik dnů strávila v nemocni-
ci. Podle lékařů bylo nutné, aby 
rozrušenému dítěti pomohli se 
zvládnutím traumatické událos-
ti. Když se vrátila domů, máma 
se chovala zvláštně. Myslela si, 
že bude spokojená. Osvobozená. 
Že už ji nikdo nebude trápit a bít. 
Máma pila, jako tak často před 
tím. A brečela. Křičela na ni, ať 
jde pryč. Nechce ji už nikdy vi-
dět. Ať odejde z jejího domu. Jak 
to mohla udělat. Jak mohla za-
bít svého tátu. Ona ho milovala 
a neumí bez něj žít. Nikola ne-
mohla uvěřit. Udělala to pro má-
mu. Aby ji zbavila tyrana. Díva-
la se na opilou ženu a najednou 
začala tátu chápat. Vzpomněla si 
na ten výraz v jeho očích, na ten 
strach. Na to vzrušení, že se jí bo-
jí. Strčila do opilé ženy a povalila 
ji na zem. Pak do ní začala kopat. 

(pur)

soudnička
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„Loni jsme akci jako poctu 
všem padlým ve světových vál-
kách uspořádali poprvé, tak tro-
chu komorně, a protože se se-
tkala s velkým zájmem, slíbi-
li jsme, že bychom tuto tradi-
ci rádi znovu obnovili,“ řekl 
předseda Severočeského letec-
kého archivu Most Karel Otto 
Novák. Letošní připomín-
ka Dne veteránů má opro-
ti té loňské bohatší program. 
Kromě slavnostního zahájení 
bude možné si prohlédnout pre-
zentaci naší armády, historickou 
vojenskou techniku a vybavení 
vojáků. Bude také zprovozněn 
suterén v  expozici památníku, 
kde bude malá výstava k  prv-
ní světové válce. Svou prezenta-
ci přislíbili také mostečtí skauti. 
„Pro turisty a sběratele máme 
přichystáno speciální razítko, 
které mohou získat pouze v tento 
den. Zájemci si také mohou od-

nést orazítkovaný pamětní list,“ 
říká místopředseda Severočes-
kého leteckého archivu Edvard 
D. Beneš.

Den veteránů nebo také Den 
válečných veteránů se každo-
ročně připomíná 11. listopa-
du. Slaví se celosvětově jako 
Den veteránů nebo Den vzpo-
mínek.  Jedenáctý listopad byl 
vybrán symbolicky, neboť to-
ho dne roku 1918 bylo ve vlako-
vém voze v Le Francport u se-
verofrancouzského města Com-
piegne podepsáno příměří mezi 
Spojenci a Německem, jímž by-
ly na západní frontě ukončeny 
boje první světové války. Hlav-
ními signatáři příměří byli vrch-
ní velitel spojeneckých sil mar-
šál Ferdinand Foch a němec-
ký zástupce Matthias Erzberger. 
Symbolem Dne veteránů se stal 
květ vlčího máku.

 (eb)

Přijďte uctít den válečných veteránů
MOST - Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě 
a spolek Severočeský letecký archiv Most pořádají v neděli 11. listo-
padu od 14 hodin Den veteránů.

Den veteránů  se uskuteční v objektu bývalého městského krematoria 
na starém Městském hřbitově v Mostě.

V části Čepiroh dojde k opra-
vě vodovodu z  ocelového po-
trubí, který je v provozu od ro-
ku 1984. Řad je dožilý a inkrusto-
vaný. Z toho důvodu je nutná je-
ho oprava, kterou v těchto dnech 
začala v lokalitě provádět Severo-
česká vodárenská společnost. 

Rekonstrukce potrubí se pro-
vádí částečně v otevřeném vý-
kopu a částečně bezvýkopovou 
technologií. 

„Co se týče omezení, stavba 
bude prováděna částečně vý-

kopem, a to v úseku od komu-
nikace Žatecká směrem k míst-
ní komunikaci/ulici U Hřiště. 
V této části bude rekonstruk-
ce v délce cca 41 metrů probí-
hat v otevřeném výkopu, kte-
rý bude zabezpečen proti pá-
du osob pomocí zábran,“ uvedl 
tiskový mluvčí Severočeské vo-
dárenské Jiří Hladík. Dále bu-
de rekonstrukce probíhat bez-
výkopově, a to od domu čp. 
82 po čp. 27 v délce 84 metrů. 
„Pro provedení této technologie 

jsou nutné strojní jámy (rozměr  
2 x 5 metrů) pro osazení zataho-
vacího stroje a trubní jámy (roz-
měr 2 x 6 metrů) pro zavedení 
potrubí k původnímu potrubí 
z opačné strany než je zatahova-
cí stroj a lokální výkopy pro pře-
pojení domovních přípojek,“ do-
plnil dále Jiří Hladík. Obyvatelé 
se budou muset připravit ale ta-
ké na přerušení dodávek s  vo-
dou. Jako náhradní zásobová-
ní v době přepojování provi-
zorního a nově zrekonstruova-
ného vodovodu bude na místo 
přistavena cisterna s pitnou vo-
dou.  „Omezení dodávek pitné 
vody spotřebitelé pocítí jen vel-

mi málo. Po dobu rekonstruk-
ce od jejího zahájení je zásobo-
vání zajištěno provizorním po-
vrchovým vodovodem. V do-
bě přepojování se pak počítá se 
zásobováním pomocí cisteren. 
Přepojování (spolu s desinfekcí 
a proplachem) nově zrekonstru-
ovaného vodovodu se uskuteč-
ní v závěru stavby a bude trvat 
řádově maximálně několik ho-
din,“ ujistil k  plánovaným od-
stávkám mluvčí Hladík a do-
dal: „Jedná se o poslední letos 
zahajovanou stavbu, harmono-
gram prací počítá s dokončením 
do 31. 12. 2018.“   

(sol)

obyvatelé čepiroh se dočkají nového vodovodu 

„Jsme poctěni, že pan velvysla-
nec navštívil naši společnost. Se-
tkání s ním bylo příjemné a zají-
mavé. Překvapil nás svými zna-
lostmi zdejšího regionu a přede-
vším tím, že se zajímal o těžbu 
uhlí v kontextu jeho historie,“ řek-
la mluvčí společnosti Sev.en Ener-
gy Gabriela Sáričková Benešová. 

Velvyslanec  zavítal také na ne-
dávno otevřenou výstavu „Ži-
li mezi námi, Židé na Mostecku“ 
v oblastním muzeu.  „Je nutno sle-

dovat i dnes každé sebemenší an-
tisemitské projevy, aby se tato věc 
nikdy nemohla opakovat,“ řekl po 
prohlídce výstavy, která je mimo 
jiné věnovaná i nechvalně známé 
křišťálové noci v  roce 1938, kdy 
došlo k  vypálení místní synago-
gy. V závěru návštěvy čekal Da-
niela Merona  mítink s místními 
rotariány a dalšími významný-
mi hosty zdejšího regionu. „Pan 
Meron je velmi charismatický člo-
věk. Zajímalo ho vše, co souvi-

sí s naším městem a re-
gionem. Velmi ho potě-
šil program, který jsme 
pro něj připravili, včet-
ně setkání s členy naše-
ho Rotary klubu na hra-
dě Hněvín,“ řekl sou-
časný prezident Rotary 
klubu Milan Machovec. 
Na Hněvíně se mimo 
jiné diskutovalo na té-
ma obnovení mírového 
procesu mezi Izraelci 
a Palestinci, o současné 
roli Íránu na Blízkém 
východě,  o plánova-
né návštěvě  prezidenta 
Zemana do Izraele a ta-
ké o možné spolupráci 
Česka s Izraelem. 

(nov)

Velvyslanec izraele zavítal mezi místní rotariány
MOST – Na pozvání mosteckého Rotary klubu zavítal do Mostu iz-
raelský velvyslanec  Daniel Meron. Svou návštěvu zahájil ve spo-
lečnosti  Sev.en Energy, kde ho osobně přijal generální ředitel Vla-
dimír Rouček. Původně měl velvyslanec absolvovat Uhelné safari, 
ale kvůli vytrvalému nočnímu dešti si prohlédl Podkrušnohorské 
technické muzeum. Ačkoliv na projížď ku po safari se těšil, z muzea 
byl nadšený.

Izraelský velvyslanec Daniel Meron mezi rotariány na hradě Hněvín.

Setkání s velvyslancem se zúčastnili také 
studenti z výměnného programu – Kati 
Johnson z USA a Jesus Reyes z Mexika.

MOST – Severočeská vodárenská začala s rekonstrukcí vodovodu 
v ulici U Hřiště v Čepirozích. Oprava bude znamenat pro obyvatele  
mimo jiné omezení dodávek s pitnou vodou. 
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lucie Bílá v citadele
LITVÍNOV - Jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček  Lucie 
Bílá přijede potěšit své příznivce do litvínovské Citadely. 

Návštěvníci se mohou těšit na  recitál, při kterém Lucii Bí-
lou doprovází skladatel a klavírista Petr Malásek. Zazní skladby 
z minulých alb i jen příležitostné parády. Koncert se koná 14. lis-
topadu od 19 hodin na Velké scéně. Vstupné: 1.–2. řada 1 190 Kč,  
3.–6. řada  990 Kč, 7.–10. řada 790 Kč, 11.–12. řada 690 Kč, 13.–14. 
řada 600 Kč. Vstupenky jsou k zakoupení v pokladně Citadely ne-
bo v síti TICKETPORTAL, s možností rezervace online na webo-
vých stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky 476 111 
487. Vstupenky nelze platit kartou ani poukázkami!                 (nov) 

MatĚJ a zouBKoVá Víla 
LITVÍNOV - Sváťovo divadlo zve děti v neděli 11. 11. od 16 hodin do  
litvínovské Citadely na pohádku, která není všeobecně známá, ale  
o to víc překvapí, co  Matěj a Zoubková víla chystají.

Pohádka Matěj a Zoubková víla tentokrát děti nejen pobaví, ale 
i poučí. Děti se dozvědí, že příliš sladkostí a málo ovoce a zeleniny 
škodí nejen jejich zoubkům, ale i jejich zdraví. Uslyší také písničku 
„Čistěte si zoubky“ a Zoubková víla jim v péči se zoubky určitě dob-
ře poradí. Mezi loutkami, které oblíbený Sváťa přiveze, nebude chy-
bět ani Kašpárek a také písničky a hádanky. Představení je určeno 
pro děti od 3 do 12 let. Vstupenky k zakoupení v pokladně Citade-
ly  s možností rezervace online na www.citadela-litvinov.cz nebo na 
476 111 487. Vstupné: 70 Kč, každý divák bez rozdílu věku musí mít 
vlastní vstupenku.                                                                            (nov)

 Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. je stabilní 
nadnárodní společnost zabývající se poskytováním 

komplexních služeb v oblasti údržby a výstavby tech-
nologických celků.

Působíme zejména v chemickém průmyslu a energetice.

Naši stabilitu potvrzuje 25leté působení na českém trhu 
a taktéž skutečnost, že zajišťujeme práci pro více než 800 

kmenových zaměstnanců po celé České republice.

Izolatér/Klempíř/Natěrač
Manipulační dělník
Řidič autojeřábu
Řidič nákladního vozidla
Svářeč
Zámečník
Konstruktér
Specialista kvality
Výpočtář v odd. konstrukce
Zkušební technik 
(vhodné i pro absolventy SPŠ)

Nabízíme:
Zázemí stabilní společnosti 

Motivující mzdové ohodnocení 

Práci na hlavní pracovní poměr

Odborné zaškolení a možnost 
dalšího vzdělávání

Dotované stravování

Sick days (dny volna navíc nad 
rámec dovolené)

Firemní akce pro zaměstnance 
(sportovní turnaje, akce pro děti)

Klademe velký důraz na kvalitní 
pracovní podmínky, dbáme 
na dobré pracovní zázemí, 
lidský přístup a otevřenou 
komunikaci.

Místo výkonu práce: 
Most, Litvínov

Termín nástupu: možno ihned
Máte chuť stát se součástí našeho týmu? Pokud ano, kontaktujte nás! 

Svůj profesní životopis pošlete na email hr.bisczech@bilfi nger.com.  V případě dotazů volejte na tel. +420 476 456 602.

DO NAŠICH TÝMŮ HLEDÁME VHODNÉ KANDIDÁTY:

LITVÍNOV – Koaliční smlouva 
v  Litvínově už byla podepsána. 
Ustavující zastupitelstvo bude 
volit vedení města po uzávěrce 
tohoto čísla, 8. listopadu. O tý-
den později, než bylo původně 
plánováno. Na průběh voleb 
v  Litvínově totiž byla podána 
jedna stížnost, kterou ale Kraj-
ský soud v  Ústí nad Labem za-
mítl. 

Na průběh voleb v  Litvíno-
vě si stěžoval Martin Láter, lídr 
Hnutí za zrovnoprávnění ma-
minek. Stížnost směřovala na 
chybnou registraci názvu poli-
tického uskupení. „Jako šéf re-
gistračního úřadu jsem si zce-
la jist, že jsme nijak nepochybi-
li. Opakovaně jsem prošel regis-
trační materiály, a pokud někdo 
udělal chybu, pak to byl zmocně-
nec tohoto politického hnutí. Ne-
odvolal se proti registraci tak, jak 
proběhla a naopak svým podpi-
sem ztvrdil, že s  registrací sou-
hlasí,“ vysvětli tajemník města 
Valdemar Havela. Krajský soud 
mu dal zamítnutím stížnosti za 
pravdu. 

Všichni členové rady kromě 
starostky a místostarostů budou 
pracovat jako neuvolnění.  Hnu-
tí ANO získalo do gesce finan-
ce, interní audit, systémové říze-
ní, regionální rozvoj a investice, 
nakládání s majetkem a životní 
prostředí. KSČM  sociální vě-
ci a školství. „Nabídli jsme prá-
ci také opozičním zastupitelům, 
a to ve výborech zastupitelstva 
města. Ty jsou devítičlenné, pět 
míst je určeno pro koaliční zastu-
pitele, čtyři pro opozici. V dozor-
čích radách společností se 100% 
majetkovou účastí města budou 

pracovat zástupci všech koalič-
ních stran, jedno místo v dozor-
čí radě každé společnosti je ur-
čeno pro opozici. Pokračovat bu-
dou také schůzky zastupitelských 
klubů před jednáním zastupitel-
stva. Zváni jsou rovněž opoziční 
zastupitelé,“ uvedla na společné 
tiskové konferenci koaličních 
partnerů Kamila Bláhová. 

Podle všech koaličních stran 
se podařilo najít programovou 
shodu a žádný z partnerů nemu-
sel dělat zásadní ústupky ze své-
ho volebního programu. „Prio-
ritami jsou v tomto volebním ob-
dobí výstavba nové plavecké ha-
ly, výstavba nového mostu přes 
ulici PKH, dokončení  nové smu-
teční síně na městském hřbito-
vě, výstavba nového dopravní-
ho terminálu. Dále moderniza-
ce a bezbariérovost škol, moder-
nizace dětských i školních hřišť, 
realizace architektonické soutě-
že na revitalizaci Pilařského ryb-
níka a okolí, oživení centra měs-

ta, příprava architektonické sou-
těže na zadní část náměstí Míru 
a Kostelní ulice, řešení parkování 
především na Osadě a u Koldo-
mu, příprava modernizace zim-
ního stadionu Ivana Hlinky, de-
molice vybydlených panelových 
domů v  Janově, vybudování no-
vého skateparku a zázemí volej-
balových kurtů. Koaliční partne-
ři odmítají vybudování ropovodu 
v zastavěném území města a bu-
dou též prověřovat možnost vy-
místění etylénovodu. Rovněž se 
shodli na tom, že Litvínov zůsta-
ne městem bez hazardu,“ uvedla 
Kamila Bláhová. „Vážíme si na-
bídky hnutí ANO na spoluprá-
ci v dalším volebním období. Do 
koaliční smlouvy se podařilo za-
členit náš volební program, což 
bylo pro jednání zásadní,“ uved-
la Erika Sedláčková. 

Za možnost spolupráce při 
vedení města poděkovala také 
Květuše Hellmichová. „Do ko-
aliční smlouvy se nám podaři-

lo zakomponovat investice do 
sportovišť. Otevřená také zůstá-
vá možnost dalšího zhodnocení 
a případně rozšíření slev na jízd-
né městskou hromadnou dopra-
vou. Jednání s  koaličními part-
nery probíhala velmi korektně,“ 
uvedla zástupkyně SNK – ED. 
Také Petr Bucha za Sdruže-
ní LITVÍNOVÁCI vidí v koali-
ci záruku pro další rozvoj měs-
ta. „Sdružení LITVÍNOVÁCI, 
byť s jedním mandátem, jsou pro 
koalici významným partnerem. 
Zastupitel Petr Bucha už v  mi-
nulém volebním období proká-
zal, že byť v opozici není uzavřen 
spolupráci na projektech, které 
jsou pro město prospěšné a řadu 
z  nich svým hlasem podpořil,“ 
připomněla Kamila Bláhová dů-
ležitost čtrnáctého koaličního 
zastupitele, kterého by koalice 
při pouhém matematickém sčí-
tání většinových hlasů k dohodě 
nepotřebovala.                    

(pur)

Koalice je uzavřena, litvínov 
povede Kamila Bláhová

Na koalici se v Litvínově dohodly  hnutí ANO, KSČM, SNK – ED a Sdružení LITVÍNOVÁCI. Za starostku města 
si koalice zvolila volební lídryni hnutí ANO Kamilu Bláhovou. Koalice se dále shodla na první uvolněné 
místostarostce Erice Sedláčkové (KSČM) s gescí sociální věci a školství a druhém uvolněném místostarostovi 
Karlu Rosenbaumovi (ANO)  s gescí nakládání s majetkem a životní prostředí.  Do sedmičlenné rady 
nominovala koalice dále Květuši Hellmichovou (SNK – ED), Rostislava Šímu (KSČM), Jiřího Fedorišku (ANO)  
a Romana Zieglera (ANO). V sedmičlenné radě obsadí hnutí ANO 4 místa, KSČM 2  a SNK – ED 1.

„Je to takové symbolické, že 
jsme předávání medailí spoji-
li se stoletým výročím vzniku 
Československa. Chtěl bych vám 
všem poděkovat, že jste v  ten-
to významný den přišli a oceně-
ným bych chtěl poděkovat za je-
jich náročnou a obětavou práci. 
Nechci, aby to znělo jako klišé, 
ale vaší zodpovědné práce, která 
je svým způsobem posláním, si 
velmi vážím,“ řekl hejtman Ol-
dřich Bubeníček v  úvodu slav-
nostního předávání.  

Záslužná medaile Ústeckého 
kraje je oceněním, kterým kraj 
vyjadřuje uznání aktivní čin-
nosti zaměřené na ochranu ži-
votů, zdraví a majetku občanů. 
Letos je Ústecký kraj uděloval 

již posedmé  na základě nomi-
nací velitelů jednotlivých slo-

žek. Dále se udílely také Me-
daile hejtmana Ústeckého kraje, 
které získalo celkem šest nomi-
novaných z řad složek IZS. Ge-
nerálním partnerem akce byla 
společnost Net4Gas. 

(nov)

hejtman oldřich Bubeníček 
předal záslužné medaile

ÚSTECKÝ KRAJ -  Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček udě-
lil záslužné medaile složkám integrovaného záchranného systému. 
Ty si z jeho rukou převzalo celkem třicet oceněných z řad policistů, 
záchranářů a hasičů.

Hejtman ocenil policisty, hasiče a záchranáře.
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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.

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

Aby Váš Volkswagen 
zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

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

K uctění stoletého výročí za-
ložení Československého státu 
zasadily lípu děti z  mezibořské 
základní školy spolu se staros-
tou města Petrem Červenkou 
a radním Jánem Vojtkem. „Sto 
let naší republiky bylo vykoupe-
no krví našich spoluobčanů. Sa-
mi víte, jaká byla historie Me-
ziboří. Vždy tu nebyl jen pokoj 

a mír. Bývaly tu Sudety, potýka-
li jsme s  těžkostmi, které tehdej-
ší doba přinášela. Velice si vážím 
všech, kteří dokázali během těžké 
doby v různých režimech za svo-
bodu bojovat. Jsem rád, že i mezi 
mladými lidmi převládá národní 
hrdost. Velké výročí naší republi-
ky uctíme společně,“ řekl v úvo-
du Petr Červenka. 

Během slavnost-
ního aktu se mluvilo 
nejen o svobodě, ale 
také o víře a pravdě.  
Děti ze základní školy 
zazpívaly oblíbenou 
píseň Tomáše Garri-
gua Masaryka Ach 
synku, synku. Za-
zněla také Modlitba 
od Marty Kubišové. 
Společně pak všichni  
zazpívali státní hym-
nu i se slovenskou 
slokou. Dvě lípy re-
publiky zasadili také 
v  Lomu. Jedna no-
vě poroste na náměs-
tí Republiky v parku, 

kde se na jejím sázení podíle-
ly děti z  lomské základní ško-
ly. Druhou lípu zasadili občané 
spolu s vedením města v Lou-
čné. „Jedná se o významné vý-
ročí naší republiky a o slavnost-
ní okamžik. Lípy tento den bu-
dou připomínat všem mnoho 
dalších let,“ uvedla starostka 
Lomu Kateřina Schwarzová. 

V  Loučné není lípa republiky 
osamocená. Nedaleko mladé-
ho stromku už padesát let roste 
jiná lípa, která tu byla vysazena 
při příležitosti padesátiletého 
výročí založení Českosloven-
ska. V  Litvínově zasadili lípu 
Olgy Havlové, a to ve Voigto-
vých sadech. 

(pur)

lípy zasadili v litvínově, lomu i Meziboří
LITVÍNOVSKO – Litvínov se připojil k 85 městům, která při příleži-
tosti nedožitých pětaosmdesátin Olgy Havlové zasadila v  den vý-
ročí vzniku samostatného Československa lípu. Strom republiky se 
sázel v Lomu a také před mezibořskou základní školou.

Republiková lípa nyní roste před mezibořskou základní školou.

Strom republiky  zasadili občané spolu 
s vedením města v Loučné.

Záměr pomoc třem struk-
turálně postiženým krajům, ke 
kterým patří i Ústecký kraj, už 
nese své první plody. Za pouhé 
tři roky už jen Mostecko pod-
pořil 92 milióny korun. Dal-
ší stovky miliónů korun ply-
nuly do dalších oblastí tří kra-
jů Ústeckého, Karlovarského 
a Moravskoslezského. A přísun 
dotací nekončí. Na program 
RE:START se počítá s celkovou 
částkou 62 miliard korun, která 
by měla být postupně vyčerpá-
na do roku 2030. Města postiže-
ných krajů už čerpají dotace na 
přeměnu starých průmyslových 
areálů na podnikatelské zóny. 
„V rámci Ústeckého kraje na roz-
hodnutí o dotaci čekají tři měs-
ta. Jasno by mělo být do konce 
letošního roku. Ještě letos by měl 
být vyhlášen dotační titul pro 
obce, které chtějí staré průmyslo-
vé areály využít k nepodnikatel-
ským účelům, například pro pře-
měnu na knihovny, sociální cen-
tra, školy a podobně. Na tento 
dotační titul je určeno 600 mili-

ónů korun, které musí obce vy-
čerpat během tří let,“ prozradi-
la Gabriela Nekolová, zástupky-
ně zmocněnce vlády pro struk-
turálně postižené kraje, která 
u zrodu RE:STARTU stála. 

Peníze z  dotačních titulů 
z  RE:STARTU pomáhají i ško-
lám. Před pár dny získala nej-
větší dotaci v  rámci progra-
mu Univerzita Jana Evangelis-
ty Purkyně, která si sáhne na 
850 miliónů korun na dostav-
bu zázemí a rozvoj studijních 
programů. V  areálu Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad La-
bem tak bude postavena budo-
va Fakulty zdravotních studií. 
Peníze plynuly na regeneraci le-
sů i demolice vybydlených ob-
jektů. „Za uplynulé měsíce žá-
dalo v Ústeckém kraji v různých 
dotačních programech v  rám-
ci RE:STARTu o dotaci sto sub-
jektů. Téměř šedesát bylo úspěš-
ných. Do kraje jsme tak díky 
RE:STARTu získali více než jed-
nu miliardu korun,“ uvedla Ga-
briela Nekolová. 

Další dotace by měly ná-
sledovat už v  prvním čtvrtle-
tí příštího roku. Vláda totiž pro 
RE:START schválila rozdělit ne-
vyčerpané prostředky z  fon-
dů Evropské unie, které by ji-
nak musela vracet. Určeny jsou 
na nízkoemisní dopravu, mo-
dernizaci škol, životní prostředí 
a další aktivity. „V příštích letech 
by se podpory měly dočkat také 

památky a zdravotnická zaříze-
ní. Šanci na dotaci tak má mimo 
jiné zámek Jezeří. Snažíme se ta-
ké zajistit prostředky pro podni-
katele na technologie. Co dalšího 
region potřebuje, aktuálně zjišťu-
jeme prostřednictvím dotazníků, 
které pravidelně rozesíláme ví-
ce než pěti stům organizací a in-
stitucí Ústeckého kraje,“ uzavřela 
Gabriela Nekolová.              (pur)

re:Start je šance na dotace pro Jezeří
ÚSTECKÝ KRAJ – RE:START, který byl na podporu třem strukturálně 
postiženým krajům schválen v  roce 2015, pokračuje. Vláda v  září 
schválila další konkrétní kroky a úkoly pro jednotlivé rezorty. Byly 
spuštěny jednotlivé dotační tituly. Podpory by se tak mohl dočkat 
například zámek Jezeří. Peníze poplynou do škol nebo třeba na ob-
novu lesů.

Soutěž každoročně vyhla-
šuje Ústecký kraj ve spoluprá-
ci s  Krajskou radou seniorů. 
Předávání se zúčastnili také 
předseda Krajské rady senio-
rů Ústeckého kraje Alois Malý 
a místopředsedkyně Květa Če-
lišová. Letošní pátý ročník byl 
stejně jako v loňském roce vě-
nován literárně nadaným seni-
orům, kteří měli možnost za-
sílat svá díla v  kategorii pró-
za nebo poezie na téma Vznik 
Československa aneb 100 let 
lásky k národu. Titul Nejaktiv-

nější klub seniorů putoval do 
Jirkova.

Kategorie „próza“:  1. místo: 
Oldřich Lacina, 2. místo: Zde-
něk Slanina, 3. místo: Miloslav 
Hrabák

Kategorie „poezie“: 1. mís-
to: Danuška Jírová, 2. místo:  
Zdeňka Mottlová, 3. místo: Na-
ďa Černá

Nejaktivnější klub seniorů 
Ústeckého kraje: 1. místo: Klub 
aktivních seniorů Jirkov, 2. mís-
to: Klub seniorů Lom, 3. místo: 
Klub seniorů Rumburk.     (nov)

 

Soutěž Senior art má už své vítěze
ÚSTECKÝ KRAJ - Při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Českoslo-
venska byli na Zahradě Čech oceněni výherci dalšího ročníku Senior 
Art a Nejaktivnějšího klubu seniorů. Ceny předával hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček a ředitelka Zahrady Čech Michaela 
Mokrá.

Gabriela Nekolová

Seniorům se  za jejich  nadání dostalo uznání.



HLEDÁME:

· Svářeče TIG
· Potrubáře
· Zámečníky
· Elektrikáře
· Izolatéry

Pro práci v EU i ve světě
NABÍZÍME:

· Velmi vysoké mzdy
· Doprava a ubytování zdarma
· Kvalitní firemní zázemí
· Možnost zvyšování kvalifikace
· Mzdový růst
· Stabilita prosperující firmy

PROVÁDÍME TYTO PRÁCE:
· montáže a demontáže jednotlivých zařízení
   a technologických celků
· montáže a předvýroba potrubních systémů, nádrží a tanků
· montáže a předvýroba konstrukcí a ventilových bloků
· montáže elektrotechnických slaboproudých zařízení
· izolace potrubí a tanků

POŽADUJEME:
· Praxe v oboru
· Pracovitost, zodpovědnost, flexibilita
· Znalost ČJ AJ, NJ výhodou
· Řidičský průkaz skupiny B výhodou

KONTAKT:
job@ostwest.cz

irena.harsanyi@ostwest.cz
+420 734 264 291

www.ostwest.cz
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Koalici s většinou dvanácti 
hlasů tvoří Severočeši.cz, ODS 
a ČSSD. Opozici tvoří devět za-
stupitelů za Stranu svobodných 
občanů, Občané městu, město 
občanům a Žiju v Lomu. Zastu-
pitelé schválili dva neuvolněné 
místostarosty prvního místosta-
rostu Pavla Baráka z ODS a dru-
hého Romana Lafka za ČSSD. 
Ve volebním období 2018–2022 
bude v Lomu pracovat sedmi-
členná rada města ve slože-
ní starostka, oba místostaros-
tové a uvolněná radní  Martina 
Šípová za Severočechy.cz, neu-
volnění Zdeňka Šteflíková, Zby-
něk Vodák a Bronislav Schwarz, 
všichni rovněž za Severočechy.
cz. Zastupitelé schválili zřízení 
dvou výborů zastupitelstva měs-
ta, a to kontrolního a finanční-
ho. Oba výbory jsou pětičlen-
né. Předsedou finančního výbo-
ru se stal Jaroslav Henzl za ODS, 
předsedou kontrolního výbo-
ru Josef Linda z ČSSD. Opozič-
ním zastupitelům nabídla ko-

alice práci v  komisích při Radě 
města Lomu. „Úplně nejdůleži-
tější je sestavit rozpočet tak, aby 
sloužil občanům našeho města. 
Veliká priorita je dokončit veřej-
nou zakázku na veřejné osvětle-
ní. Je až 40 let staré a chceme ho 
kompletně zrekonstruovat v  ce-
lém městě, což považuji za velmi 
důležité. Chtěli bychom, aby by-
la škola zateplená. Žádáme o do-
taci na tuto investici a věřím, že 
uspějeme. Pro seniory zřizujeme 
úplnou novinku, a to senior taxi. 
Věnovat se budeme i volnočaso-
vým aktivitám mládeže. Ve ško-
le rozšířit počet kroužků, aby mě-
ly děti možnost trávit volný čas 
smysluplně. Budeme podporovat 
mladé hasiče a mladé fotbalis-
ty v našem městě. Je toho hodně, 
na co se musíme soustředit,“ pro-
zradila o dalších plánech měs-
ta nově zvolená starostka Kate-
řina Schwarzová, které podpo-
ra lidí v podobě potlesku při vol-
bě starosty a následné gratulace 
vehnaly slzy do očí.                 (pur)

Starostka lomu Kateřina Schwarzová:
Budeme pokračovat v nastartované práci

Volbu starostky provázel potlesk přítomných občanů. Na ustavující 
zastupitelstvo se přišlo podívat více než sto lidí, kteří zaplnili sál. 

LOM - Na ustavujícím zastupitelstvu v Lomu byla zvolena starost-
kou města třetí volební období po sobě Kateřina Schwarzová, lídr 
vítězné strany Severočeši.cz. 

MOST - Absolutním vítězem 
běžeckého závodu The Most 
HALF MARATHON #2, jehož 
druhý ročník hostil v  sobotu  
3. listopadu mostecký auto-
drom, se stal pětatřicetiletý Jan 
Sokol ze Sokolova. Ustanovil 
navíc rekord mítinku, když do-
běhl v čase 1:12,47 hodiny. 

Podzimní klání přilákalo 153 
sportovních nadšenců, o dva 
více než loňskou premiéru. Le-
tošní novinkou byla účast tří-
členných štafet libovolného slo-
žení a věku. „Vyslyšeli jsme přání 
účastníků prvního ročníku bě-
hu, kterým právě kategorie šta-
fet chyběla. Ukázalo se to jako 
dobrý tah, přihlásilo se 19 druž-
stev, většinou smíšených. Nadá-
le tak už štafety budou součástí 
našeho půlmaratonu,“ zdůvod-
nila tento krok hlavní organizá-
torka běhu a ředitelka polygo-
nu společnosti AUTODROM 
MOST Veronika Raková. 

Nejlepší ženský výkon před-
vedla Jarmila Sobecká z Chaba-
řovic na Ústecku, a to 1:34,24 
hodiny. Titulem nejrychlejší 
ženy mosteckého půlmarato-
nu se může nadále chlubit Iva-

na Vávrů z  Cho-
mutova, a to ča-
sem 1:33,42 hodiny 
z  loňského premié-
rového ročníku. 

V  nové disci-
plíně tříčlenných 
štafet dominova-
lo družstvo New 
Roll Runners z No-
vé Role u Karlo-
vých Varů pod ve-
dením Václava Be-
chiňského. Trojice 
se prezentovala ča-
sem 1:22,33 hodiny.  
Své želízko v  ohni 
měli mezi štafetami 
i pořadatelé z  au-
todromu. Tereza 
Zajíčková, Micha-
ela Rosenkranzová 
a Jakub Krafek z tý-
mu The Most Dri-
ving ostudu neudě-
lali, čas 2:15,35 jim 
stačil na hezké 16. místo.  Vel-
ký obdiv zaslouží handicapo-
vaný sportovec Milan Turek. 
Na svém speciálním kolečko-
vém křesle, jehož pohon před-
stavovaly dvě hůlky v Milano-

vých  silných rukách, dosáhl 
času 1:24,13 hodiny. Mezi mu-
ži by se tak svým výkonem za-
řadil na páté místo. 

Součástí akce byl také běh 
dětí a maminek s  kočárky na 

cílové rovince okruhu. Histo-
ricky prvním jezdcem, který si 
pro vítězství dojel ve voze tla-
čeném maminkou, je pětimě-
síční Eliáš Vyskočil.

(nov)

Půlmaraton na autodromu má nový rekord 

Loňský premiérový nejlepší čas překonal Jan Sokol o 4,61 minuty. „Čtyři týdny jsem 
se připravoval, což se vyplatilo. Na trati jsem se cítil dobře, jen úsek na polygonu byl 
dost větrný. Z polygonu dolů na dráhu to zase ale svištělo mně,“ svěřil se šampion 
v cíli se svými pocity.



MEZIBOŘÍ - Meziboří má od  
31. října nového starostu. Stal se 
jím už páté volební období Petr 
Červenka. Na koalici se dohod-
la vítězná ČSSD se sdružením 
ZA PROSPERUJÍCÍ MEZIBOŘÍ 
a KSČM. Koaliční partneři se 
dohodli na dvou neuvolněných 
místostarostech, a to Libuši Kar-
banové (ČSSD) a Janu Novákovi 
(ZA PROSPERUJÍCÍ MEZIBOŘÍ). 

Neuvolněným místostaros-
tům schválili zastupitelé odmě-
nu, která pro oba dohromady 
nepřesahuje výši odměny jed-
noho neuvolněného místosta-
rosty v  minulém volebním ob-
dobí. „Finančně tak nebudou dva 
místostarostové pro město zna-
menat větší zátěž, oba ale přispě-
jí k rozvoji města ve své gesci, ve 
které jsou odborníky,“ uvedl Pe-
tr Červenka. Mandátu zastupi-
tele se vzdal Oldřich Malý, na je-
hož místo postoupil první ná-
hradník za ČSSD Jan Martínek. 
V  dalším volebním období plá-
nuje Petr Červenka pokračovat 
v tom, co v uplynulém volebním 
období v  Meziboří vedení měs-
ta nastartovalo. „Posledních ně-
kolik let bylo pro Meziboří hodně 
náročných, ale úspěšných. Za ce-
lým zastupitelstvem i všemi úřed-
níky a zaměstnanci města sto-
jí ohromný kus práce. Její výsled-
ky jsou ale vidět na první pohled. 
Výkladní skříní města je jeho čis-
tota. Troufám si říci, že díky peč-
livé práci lidí z technických služeb 
patří Meziboří mezi nejčistší měs-
ta v celém kraji.  Díky skvělé práci 
Policie ČR a Městské policie Litví-
nov se můžeme holedbat také nej-
nižší kriminalitou. V Meziboří je 
bezpečno, a to je pro naše obča-
ny velmi důležité. Během posled-
ních let město investovalo do ně-

kolika významných projektů, ale 
také do pravidelné údržby a opra-
vy svého majetku. Za poslední ro-
ky město hospodařilo s přebytkem 
a žádná krajská kontrola nezjisti-
la nikdy pochybení v hospodaření 
města. Celkově můžeme konstato-
vat, že město je v dobré finanční 
kondici. Daří se nám také v získá-
vání dotací a sponzorských darů. 
Další čtyři roky budeme pokra-
čovat v  tomto nastaveném tren-
du,“ uvedl starosta Meziboří Pe-
tr Červenka. 

V  posledních čtyřech letech 
investovalo Meziboří do obnovy 
a rozvoje města 107 miliónů ko-
run. Největší investiční akcí roku 
2018 je rekonstrukce druhé čás-
ti náměstí 8. května, rekonstruk-
ce elektro v základní škole, par-
koviště v ulici Nad Parkem a část 
komunikace pro pěší mezi Mezi-
bořím a Litvínovem. „Pokračovat 
bude město v investičních akcích, 
dokončí se chodník do Litvínova, 
odbor výstavby majetku a život-

ního prostředí se soustředí na bu-
dování parkovišť, na rekonstrukce 
chodníků a komunikací a samo-
zřejmě na sportovní areály a zá-
kladní školu,“ doplnil Petr Čer-

venka. Prioritou pro příští ro-
ky v  Meziboří zůstává podpora 
mládežnických aktivit, základní 
školy, sportu a aktivit Klubu se-
niorů.                                     (pur)
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

Meziboří ve volebním období 2018 - 2022
Uvolněný starosta: Petr Červenka
Neuvolněná místostarostka s gescí finance: Libuše Karba-
nová
Neuvolněný místostarosta s gescí sociální věci, školství, 
kultura a sport: jan Novák
Ostatní radní: ján Vojtek,  Pavel Kopecký
Pro volební období 2018 – 2022 byly zřízeny dva výbory za-
stupitelstva města
Finanční výbor: předseda Dušan Kovač, místopředseda Re-
nata Reichlová, členové Petr Lenc, Pavel Marks, Petr Procház-
ka
Kontrolní výbor: předseda Petr Vršecký, místopředseda jan 
Martínek, členové Petra Kovářová, Pavel Průša, Petra Zavá-
zalová

Mandát zastupitele města složil Oldřich Malý (ČSSD). Zastu-
pitelem Meziboří za ČSSD se tak stal první náhradník ČSSD  
jan Martínek. 

Petr červenka je už po páté  
starostou Meziboří

Meziboří čtyři roky povedou starosta a dva neuvolnění místostarostové.

Pracovní skupina se sešla 
v  kanceláři starosty města Pe-
tra Červenky. Kromě vedoucí 
odboru majetku, výstavby a ži-
votního prostředí Gabriely Sou-
kupové byl na jednání příto-
men také její zástupce v mezi-
bořských technických službách 
Michal Frant. Dále se jednání 
zúčastnili zástupci Dopravního 
podniku měst Mostu a Litvíno-
va, Policie ČR a Správy a údrž-
by silnic Ústeckého kraje. Pře-
dali si aktuální telefonní kon-
takty, jmenný seznam pracovní-
ků města, kteří budou v daném 
období sloužit pohotovost s vel-
kými i malými sypacími vozy 
a dohodli se, že v  případě po-
třeby budou dispečeři i policisté 
kontaktovat přímo řidiče v teré-
nu. Urychlí se tak řešení problé-
mů. „Pro Správu a údržbu silnic 
je údržba příjezdové komunika-
ce do Meziboří a silnice v Okruž-

ní ulici prioritou. Naše technic-
ké služby jsou připraveny v  pří-
padě sněhové kalamity řidičům 
SUS pomáhat,“ uvedl staros-
ta města Petr Červenka. S  Po-
licií ČR řešilo vedení města ta-
ké parkování na okrajích komu-
nikací v ulicích Májová, Boženy 
Němcové a Zahradní. Doprav-
ní značení zákaz stání je tu do-
časně zakryto. „V ulici Boženy 
Němcové a Zahradní bude zkaz 
stání obnoven, až bude zprovoz-
něno parkoviště v  ulici Zahrad-
ní. V  ulici Májové budeme zá-
kaz řešit operativně podle množ-
ství sněhu. V  případě, že bude 
v  předpovědi meteorologů sníh 
ohlášen, bude nutné zákaz stání 
obnovit i v Májové ulici. Technic-
ké služby nemohou odklízet sníh, 
pokud na krajnicích stojí zapar-
kovaná auta,“ vysvětlila Gabrie-
la Soukupová. 

(pur)

zima vrátí zákaz stání 
do některých ulic

MEZIBOŘÍ – Nepodcenit zimní údržbu a domluvit si vše kolem zimy 
dřív, než napadne první sníh, se osvědčilo v Meziboří. Každoročně 
se proto už v říjnu schází zástupci všech subjektů, kterých se problé-
my se sněhem a ledem na komunikacích můžou týkat. 

Mistrem České republiky se 
stal Miroslav Krystyník v  zá-
ří na Mistrovství České republi-
ky 2018 v kulových disciplínách 
v Plzni. Z mezibořského střelec-
kého klubu se nominovalo šest 
členů, dva pistoláři a čtyři puš-
kaři. Miroslav Krystyník zvítězil 
v kategorii sportovní pistole. „Byl 
jsem velmi potěšen, že mistr České 
republiky je z našeho města, z me-
zibořského sportovního střelecké-
ho klubu. Za reprezentaci města 
patří Miroslavu Krystyníkovi po-
děkování a za jeho úspěch uzná-
ní,“ prohlásil starosta Petr Čer-
venka. Janu Hawelkovi pak po-
děkoval především za to, že více 
než čtyřicet let pracuje ve spor-
tovním klubu s  mládeží, věnu-

je dětem a střelbě svůj volný čas. 
„Spolupráce s mezibořskou radni-
cí byla vždy velmi dobrá. Vážím 
si toho, že máme dveře na radni-
ci otevřené a že město naslouchá 
potřebám sportovních klubů,“ po-
děkoval Jan Hawelka. Ve funkci 
předsedy sportovního střelecké-
ho klubu, který byl založen v ro-
ce 1955, je od roku 1965. Ve sprá-
vě má střelnici na katastru měs-
ta. V současné době má klub 25 
dospělých členů a 10 dětí. „Pravi-
delně pořádáme nábory. Společně 
s Policií ČR pořádáme střeleckou 
soutěž pro školy, při které hledá-
me nové mladé členy klubu,“ do-
plnil předseda. O vysoké úrovni 
sportovního střeleckého klubu 
Meziboří svědčí nejen součas-

ný úspěch Miroslava Krystyní-
ka. Už v minulosti měl klub opa-
kovaně mistry republiky. Na čin-

nost sportovnímu klubu přispívá 
také město Meziboří. 

(pur)

Sportovní střelci v Meziboří bodují

P orušené paragrafy

MEZIBOŘÍ - Za dlouholetou práci předsedy sportovního střelecké-
ho klubu Meziboří poděkoval Janu Hawelkovi starosta města Petr 
Červenka. Předsedu klubu přijal na radnici spolu s  mistrem České 
republiky ve sportovní střelbě Miroslavem Krystyníkem. 

Hořící kontejnery

MOST – V Mostě opět hoře-
ly kontejnery. Mostečtí strážní-
ci obdrželi v těchto dnech hned 
dvě telefonická oznámení o ho-
řících kontejnerech, a to v uli-
ci Jaroslava Vrchlického. „Kon-
tejnery zapálil muž, který se 
u kontejnerů pohyboval a pod-
le uvedeného popisu byl hlídkou 
městské policie zadržen v přileh-
lé ulici. Přivolaní hasiči kontej-
ner uhasili a událost byla pře-
dána Policii ČR,“ informoval 

Vlastimil Litto z Městské poli-
cie v Mostě. 

Falešné doklady  

MOST – Devatenáctiletý mla-
dík chtěl vyzrát na zaměstnanky-
ni jedné banky v Mostě, když sem 
koncem září přišel a požadoval 
získání hesla k platební kartě. Pra-
covnice požádala o občanský prů-
kaz. Ten sice mladík měl, ale cizí 
osoby. To však nezviklalo úřed-
nici, která pojala podezření. Muž 
chtěl vybrat hotovost ve výši 1 000 

korun. Peníze však nedostal. Mís-
to nich se dočkal příjezdu policej-
ní hlídky, která ho odvezla na po-
licejní služebnu. „Muž uvedl, že ci-
zí doklady prý dostal na ulici od ne-
známého muže, který ho požádal 
o výběr hotovosti s tím, že se o pe-
níze podělí. Policisté doklady zajis-
tili a Mostečanovi sdělili ve zkráce-
ném přípravném řízení podezření 
ze spáchání přečinu neoprávněné-
ho opatření, padělání a pozměně-
ní platebního prostředku,“ infor-
movali policejní mluvčí Ludmila 
Světláková.

Hádka v bytě
MOST – Hlídka městské po-

licie vyjela v noci do ulice Čs. 
mládeže, kde se v bytě hádal 
muž s ženou, která dost hlasi-
tě křičela. „Žena před domem 
strážníkům sdělila, že byla na 
návštěvě u svého bývalého příte-
le a během návštěvy došlo k hád-
ce,“ uvedla policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. Muž a že-
na se strážníkům za své chování 
omluvili a každý se odebral do 
svého místa trvalého bydliště.                                  

(sol)

Mistra republiky Miroslava Krystyníka přijal starostra Petr Červenka.



Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto 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, nevy-
užitý. Cena 4 000 Kč. Telefon: 603 
958 187

 ■ Komplet mlýnek na maso 
značky Dorket 22, motorový po-
hon 380 V  s  převodovkou. Osa-
zeno na stole 76 x 45 x 115 cm, 

vertikální poloha motoru, výška 
140 cm. Cena 2 000 Kč. Telefon: 
728 102 013

 ■ Prodám 2 ks interiérových 
skleněných dveří (světle hnědý 
dekor olše), rozměr 70 cm – levé. 
Cena dle dohody. Telefon: 607 
784 645

 ■ Prodám vosk na výrobu svíček 
ze zbytků svíček, čistý v kostkách, 
mám i  další zajímavou nabídku. 
Telefon 720 250 192. 

 ■ V Mostě prodám rohovou roz-
kl. soupravu a křeslo – málo pou-
žívaná 3 000 Kč., ušák čal. 1 500 Kč. 
Tel. večer 607 277 880

 ■ Prodám 7šuplíkový mrazák. 
Cena 1600 Kč. Prodám 4 dřevěné 
stoly pro 4 osoby a 6 osob. Cena 
500 Kč a  600 Kč. Důvod - stěho-
vání. Tel. 724 050 605

 ■ Prodám 2 velké palmy, každá 
kolem 20 listů. Cena dohodou. 

Důvod - stěhování. Tel 724 050 605
 ■ Prodám koženou sedací sou-

pravu 3+1+1, dále konferenční 
stolek, vše zachovalé. Cena 6 500 
Kč. Tel. 602 304 100

 ■ Prodám kolo Favorit „berany“ + 
náhradní duše a pláště. Cena 1000 
Kč. Tel. 721 765 603

 ■ Prodám nové střešní příčníky 
BRiO 2 ks na hagusy, 90 kg nos-
nost, uzamykatelné. 300 Kč. Tel. 
602 527 240

 ■ V Mostě prodám lednici s mra-
zákem Siemens a Privileg sporák 
na PB – kus 1800 Kč. Tel 607 277 
880 

 ■ Prodám dámské skládací kolo 
s převody, pěkné, málo jeté. Tel. 
603 958 187

SEZNÁMENÍ
 ■ Touto cestou bych se chtěla 

seznámit se spolehlivým, hod-

ným mužem. je mi 35  let, jsem 
z  Mostu a  mám 10letou dceru. 
Mělo by mu být do 45 let. Telefon 
607 109 439

 ■ Touto cestou bych se chtěl 
seznámit s  ženou od 30 – 40 let 
na dopisování, možná i  více. je 
mi 30 let, pocházím z  TP, mám 
sportovní postavu a  více se do-
zvíš, když mi napíšeš. ZN: adresa 
v redakci

 ■ Chtěla bych se seznámit 
s mužem 60 – 70 let z Mostu na 
přátelský vztah a  možná i  více. 
Telefon: 606 322 812. i  stáří je 
hezké.

 ■ Je ti smutno a toužíš po spo-
kojeném životě ve dvou? 55letá 
žena hledá muže nekuřáka, který 
si umí vážit lásky a upřímnosti a 
již nechce být sám. Tel. 721 530 
179

auto, Moto
 ■ Prodám Fiat Ducato po STK, 

emise, pojištění – 10. 5. 2018 + let-
ní i  zimní kola. Cena 50 000 Kč – 
rychlé jednání  – sleva. Most.  
Tel.: 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 po-

mocného dělníka na rekonstruk-
ci 3 bytů + další práce v Českých 
Zlatníkách. Telefon: 606 264 380 
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát 

města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, hos-
pic, HSRM, fotbalový stadion Most, 
Hipodrom Most, dopravní pod-
nik, 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, Podkruš-
nohorská poliklinika, plavecký ba-
zén, hospoda Černice, zdravotní 
středisko Horní jiřetín, Městský 
úřad Horní jiřetín

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrsk-

maň, Bílina, Malé Březno, Strupči-
ce, Teplice, jirkov, Chomutov

štěstí
si ujít listopadové vydání

a zkuste 

Nenechte

MOST - Kalendář akcí mostec-
kého autodromu pro rok 2019 
nabízí vedle divácky atraktivních 
soubojů automobilových spe-
ciálů také několik lákadel pro 
fanoušky rychlých motocyklů. 
Premiéru na velkém závodním 
okruhu v Mostě bude mít v příš-
tím roce šampionát Internatio-
nale Deutsche Motorradmeister-
schaft (IDM). 

Po dvouleté přestávce se na 
sever Čech vrátí šampionát pro 
střední Evropu Alpe Adria, kte-
rý se letos jel i jako mezinárod-
ní mistrovství ČR. Na své si při-
jdou také milovníci historických 
jednostopých vozidel, a to při již 
tradičních závodech The Most 
Historic Motorcycle. Němec-
ký motocyklový šampionát IDM 
s  účastí špičkových jezdců z  ce-

lé Evropy se uskuteční o víkendu  
9. až 11. srpna 2019. 

Republikový šampionát moto-
cyklových talentů na maloobje-
mových speciálech se vrátí v příš-
tím roce na malý závodní okruh 
v  areálu polygonu mosteckého 
autodromu už potřetí. Meziná-
rodní mistrovství ČR miniracing 
nabídne souboje dětských, juni-
orských i dospělých (třída Seni-
or Open 50) jezdců, mezi hor-
ké favority budou patřit vítězové 
jednotlivých kategorií z  letošní-
ho mosteckého závodu, a to Lu-
káš Plíšek, Miloslav Vlček, Adam 
Vyskočil, Aleš Eder, Martin Vinc-
ze, Miloslav Hřava a Tomáš Zda-
řil. Polygon přivítá šampionát ve 
stejném termínu jako IDM, tedy 
o víkendu 9. až 11. srpna.

(nov)

autodrom chystá atraktivní souboj rychlých motorek

Fandové motorek si příští rok přijdou na mosteckém autodromu na 
své.

Na souboje jezdců na naleštěných jednostopých veterá-
nech pod názvem The Most Historic Motorcycle se fanoušci 
mohou těšit o víkendu 16. až 18. srpna.  Závěr závodní sezo-
ny 2019 mosteckého autodromu by měl obstarat 20. až 22. 
září mezinárodní motocyklový šampionát Alpe Adria. 

MOST - V  okrese Most Severo-
česká vodárenská pro rok 2018 
naplánovala celkem 23 staveb 
k obnově majetku i strategických, 
a to o celkovém objemu investic 
161,7 milionů korun bez DPH.

V současné době kromě opra-
vy vodovodu v Čepirozích, kte-
ré právě začaly a hotovy mají být 
do konce 
roku, ješ-
tě probíha-
jí také prá-
ce na opra-
vách vodo-
vodu v ulici 
SNP a Sku-
py, které by 
měly skon-
čit v  lednu 
2019. Po-
kračují prá-
ce na opra-
vě vodovodu Ke Skále a Na Výši-
ně, ty by měly být dokončeny do 
konce listopadu. Provádějí se prá-
ce na opravách čističky odpad-
ních vod v  Chanově s  dokonče-
ním do konce března 2019 a také 
úprava bývalé dochlorovací stani-
ce pro rozšíření a vybudování no-

vých laboratoří. Tato akce by mě-
la skončit rovněž do konce roku 
2018. „Stavby se snažíme plánovat 
a realizovat tak, abychom moh-
li začít po skončení zimního obdo-
bí, kdy nám to umožní správci ko-
munikací (tj. od 1. 4.) a zároveň 
se snažíme akce dokončit do kon-
ce roku s ohledem na předpokláda-

né klimatic-
ké podmínky 
tak, aby byly 
hotovy finál-
ní povrchy 
a aby správci 
komunikací 
mohli zajis-
tit náležitou 
zimní údrž-
bu,“ uvedl 
dále Jiří Hla-
dík. U složi-
tějších a vět-

ších staveb dochází k zakonzer-
vování staveb vždy s ohledem na 
aktuální klimatické podmínky 
a provede se provizorní zajiště-
ní povrchů, rovněž s ohledem na 
nutnost umožnit správci komuni-
kací provádění zimní údržby.            

(sol)

V Mostě se opravují  
i další vodovody VzPoMíNKa

29.10. by se pan Josef Čech z Mostu dožil 
80. narozenin.

Stále vzpomínající manželka Alžběta 
s rodinou. 
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Na hokej až po 
reprezentační pauze

Extraligový hokej uvidí 
Litvínov až po reprezentač-
ní pauze, kterou vyplní tur-
naj Karjala Cup. HC Verva 
tak na domácím ledě nastou-
pí až ve středu 14. listopadu, 
v  utkání 18. kola. Jeho sou-
peřem bude od 17.30 hodin 
Energie Karlovy Vary.

Házenkářky 
se střetnou 

s Metzingenem

Po středeční předehrávce 
MOL ligy s  pražskou Slávií 
se házenkářky Baníku Most 
utkají v  neděli 11. listopadu 
od 18.00 hodin ve sportovní 
hale v Mostě v utkání evrop-
ského poháru s  německým 
Metzingenem.

Mostečtí Lvi teď míří 
do Klatov

Hokejisté druholigové-
ho týmu Mostečtí Lvi sehrají 
po debaklu ve Vrchlabí (7:1) 
další utkání venku, když 
v sobotu 10. listopadu zajíždí 
k dalšímu zápasu do Klatov. 
Doma se představí až 17. lis-
topadu v duelu s Jabloncem. 

Opět se chystá 
Mikulášský běh

Pořadatelé z Rozběhej Lit-
vínov chystají již 3. ročník 
Mikulášského běhu s čelov-
kou, který se uskuteční v ne-
děli 2. prosince od 18.00 ho-
din. „Doufáme, že i letos se 
sejdeme v hojném počtu. Tě-
šíme se na vás,“ zvou na akci.

Souš doma přehrála 
Kladno

Fotbalisté Baníku Souš 
v dalším kole divizní skupiny 
B na svém hřišti přehráli ce-
lek Kladna 2:1. Tři body své-
mu týmu zařídili střelci bra-
nek Štípek a Pátek. Za hosty 
se trefil Borák. V dalším kole 
Souš zajíždí do Nymburku.  

MFK schytal výprask 
v Rakovníku

Hráči Mosteckého fot-
balového klubu nestači-
li v utkání 13. kola fotbalové 
divize B na domácí Rakovník 
a odjeli z jeho hřiště s poráž-
kou 5:2. Za Most se prosadi-
li Kotlan se Šípkem. V sobo-
tu 10. listopadu hraje MFK 
doma od 10.15 hodin s Bran-
dýsem.

Basketbalisté 
se představí ve 

Varnsdorfu

Tým mužů Basketbalo-
vého klubu Baník Most se 
v sobotu 10. listopadu od 
18.00 hodin představí v dal-
ším utkání Severočeské ligy 
na palubovce soupeře. Ten-
tokrát Baníkovci cestují do 
Varnsdorfu.                     (jak)

MOST/PRAHA - V Praze se konal 
další z řady adrenalinových bě-
žeckých, překážkových, kroso-
vých závodů GLADIÁTOR RACE. 

Je to naročný závod plný bah-
na a vody a i Most v něm měl, ja-
ko už poněkolikáté, své zastou-
pení. Zúčastnila se ho také je-
denáctiletá Štěpánka Maříková 
z Mostu, která doběhla na skvě-

lém 5. místě z 56 závodnic. Ke 
skvělému výkonu jí dopomohl 
trenér František Kordík, který si 
také závod zaběhl v kategorii Ju-
nior.  Oba jsou členy mostecké-
ho oddílu Krasobruslení Most. 
V závodě měla zastoupení i nej-
mladší kategorie ve které starto-
valy Mariana Kordíková a Ane-
ta Mrkvičková.                    (nov)

Gladiátor race Most 
má želízka v ohni

Autodrom uzavřel dohodu 
s firmou Team FJ, která vlast-
ní licenci společnosti National 
Association for Stock Car Au-
to Racing (NASCAR), zastřešu-
jící jednu z nejpopulárnějších 
a nejoblíbenějších sérií katego-
rie Stock Car. Ve Spojených stá-
tech se jezdí už od roku 1948. 
Mostecký autodrom přivítá 
v premiéře NASCAR Whelen 
Euroseries, což je jediná závod-
ní série asociace NASCAR mi-
mo severoamerický kontinent. 

Na rozdíl od Spojených stá-
tů, kde speciály krouží na ová-
lech, se v Evropě jezdí zejména 
na klasických přírodních okru-
zích. Podmínkou je, aby divák 
měl výhled alespoň na 50 pro-
cent trati. „NASCAR bude hlav-
ní událostí závodního víken-
du The Most American Show ve 
dnech 28. až 30. června 2019, 
věnovaného už potřetí v řa-
dě soubojům historických vozů, 
a to včetně monopostů excelu-
jících v minulém století na vě-
hlasných světových okruzích,“ 

upřesnila obchodní a marke-
tingová ředitelka společnos-
ti Autodromu Most Jana Svo-
bodová. 

Stock Car vozy byly sério-
vě vyráběné automobily s mi-
nimálními úpravami. Časem 
se kategorie přetransformova-
la tak, že původně používané 
vozy již připomíná jen silueta 
karoserie a vnější motivy svě-
tel a masky. Dnešní Stock Car 
tvoří svařený trubkový rám, 
do kterého je zasazen interiér 
a motor, zakrytý karoserií z la-
minátu. Konstrukce všech vo-
zů je identická, jsou poháněné 
motorem Chevrolet V8 o výko-
nu 450 koní přes čtyřstupňovou 
manuální převodovku na zadní 
nápravu. Piloti nemají k dispo-
zici žádné elektronické pomůc-
ky. Jediné, co se liší, je vzhled 
karoserie. Týmy mají na výběr 
z modelů Chevrolet SS, Che-
vrolet Camaro, Ford Mustang 
nebo Toyota Camry. 

Diváci se v Mostě mohou 
těšit na čtyři závody, a to dva 

s profesionálními jezdci a dva 
vypsané pro gentlemany. Profe-
sionál a gentleman se ve svých 
jízdách střídají o jeden vůz. 
Mezi piloty nechybějí hvězd-
ná jména. V letošní sezoně oz-
dobil evropskou sérii NASCAR 
i Bobby Labonte, šampion nej-
vyšší americké ligy NASCAR 
z roku 2000. Ten za svou karié-
ru  absolvoval 729 závodů a vy-
dělal více než 81 milionů dola-
rů. V sérii se dříve objevili i bý-

valý pilot F1 Alex Daffie nebo 
syn trojnásobného šampiona 
F1 Nikiho Laudy Mathias. 

„Své želízko v ohni má v sérii 
i Česká republika, a to Martina 
Doubka. Pilot z Litomyšle star-
tuje za Belgium Driver Acade-
my a má k dispozici nové au-
to Chevrolet Camaro. Na ně-
meckém Hockenheimu v polo-
vině září s ním dokázal v obou 
závodech obsadit skvělou čtvr-
tou příčku, což je zatím je-

ho nejlepší výsledek,“ doplnil 
obchodní manažer pro sport 
mosteckého autodromu Jakub 
Krafek. 

Účast na červnovém pod-
niku přislíbili vedle série NA-
SCAR Whelen Euroseries pro-
motéři závodů historických 
vozů, a to FIA Lurani Trophy, 
Triumph Competition & Bri-
tish HTGT, HAIGO – touring 
cars, formulas a Formel Vau 
Europa.                        (fou, jak)

Na autodromu se pojede hvězdná americká série
MOST – Tak to je senzace! Srdce motoristických fandů při této zprá-
vě musí zaplesat. Vedení společnosti Autodrom Most totiž úspěšně 
pokračuje ve snaze přilákat na sever Čech další atraktivní závodní 
série. Nejnovější skvělou zprávou je, že se na okruhu pod vrchem 
Hněvínem pojede hvězdná americká série NASCAR. 

Hokejový výběr Ústeckého 
kraje kategorie U12 (kategorie 
dvanáct let) se představil na tur-
naji VTM v Jablonci nad Nisou. 
Svěřenci trenérů Trefného, Hüb-
la a Domina turnaj suverénním 
způsobem vyhráli.  Výsledky: Li-
berecký kraj - Královohradecký 
kraj 1:9, Královohradecký kraj - 

Ústecký kraj 1:9 a Ústecký kraj - 
Liberecký kraj 15:4. 

Sestava výběru Ústeckého 
kraj U12: LITVÍNOV - Trej-
bal Tobias, Koky Jindřich, Sýko-
ra Karel,Zíma Martin, BÍLINA 
- Raichl Václav, CHOMUTOV 
- Döring David, Vejr Jiří, No-
vák Barnabáš, Král Jan, KADAŇ 

- Winkelhöfer Jakub, Schirl Da-
vid,  LITOMĚŘICE - Míček Ta-
deáš, LOUNY - Kříž Šimon, Ja-
rý Lukáš, MOST - Záhejský Vít, 
Bednařík Jonáš, Dostál Lukáš, 
Břenda Daniel, ÚSTÍ NAD LA-
BEM - Pospíšil David. 

Projekt Výchova talentované 
mládeže v krajích vyplňuje  pro-
stor mezi výchovou na klubové 
úrovni a mládežnickými repre-
zentacemi, které začínají v ka-
tegorii šestnáctiletých. Podmín-
kou účasti je odpovídající vý-
konnost, vzorný přístup k hokeji 
a prospěch.                             (jak)

hokejový výběr kraje suverénním vítězem
JABLONEC NAD NISOU - Před třemi lety zahájil Český svaz ledního 
hokeje projekt „Výchova talentované mládeže v krajích“. Smyslem 
projektu je zajistit mladým talentovaným hokejistům co nejkvalit-
nější přípravu. Na turnaji v Jablonci nad Nisou smysl projektu do-
konale naplnil hokejový výběr za Ústecký kraj, který reprezentovali 
i borci z Litvínova.

Ve druhé půli už ale domácí 
hráčky nepřipustily žádné dra-
ma a od prvních minut začaly 
navyšovat náskok, na který už 
Plzeň nedokázala odpovědět. 

„Nakonec jsme zvítězili, ale 
měli jsme obrovské problémy. 
Z dvaceti minut prvního po-
ločasu jsem byl překvapený 
a zklamaný. Ve druhé půli už 

jsme jednoznačně dominova-
li. Bohužel avizované překvape-
ní, hru sedm na šest, jsme moh-
li aplikovat jen zhruba dvacet 
minut,“ řekl po utkání domá-
cí kouč Peter Dávid. Méně dů-
vodů ke spokojenosti měla tre-
nérka hostujícího celku Jana 
Galušková. „Po slabším začát-
ku jsme to hezky dotáhli a tro-

chu jsme Mostu zkomplikova-
li situaci. Domácí to neměli tak 
snadné, jak možná předpoklá-
dali. Myslím, že na to, že jsme 
první sezonu v nejvyšší soutěži, 
povedlo se nám nastřílet mistro-
vi pětadvacet branek, a to není 
špatné. Získáváme zkušenosti, 
snažíme se učit a dohrávat, co 
se dá,“ řekla. 

DHK Baník Most – DHC 
Plzeň 37:25 (16:13). Nejvíce 
branek: Stříšková 6, Kovářová 
5/1, Zachová 4, Šustková 4/1 – 
Kepková 4, Mudrová 4, Galuš-
ková 3. Rozhodčí: Marek Ba-
reš, Jakub Uhlíř. Sedmimetro-
vé hody 5/4 – 3/1. Vyloučení 
4:4. Diváků: 595.

 (jak)

černí andělé přehráli nováčka z Plzně
MOST – V  dalším kola MOL ligy vyprovodili Černí andělé nováčka 
z Plzně řádným přídělem. Utkání se hrálo na domácí půdě Baníku. 
Mostecké hráčky začaly sebevědomě a zakrátko si vytvořily čtyř-
brankový rozdíl, Plzeň poprvé skórovala až v osmé minutě utkání. 
Pak se ale hostům podařilo zápas zdramatizovat, už ve třinácté mi-
nutě bylo srovnáno a ve dvacáté minutě šla Plzeň dokonce do vede-
ní. Domácím se ale ještě před koncem první půle podařilo strhnout 
vedení na svou stranu a do šaten šli Černí andělé s tříbrankovým 
náskokem. 

Štěpánka Maříková z Mostu.

Výběr hokejistů Ústeckého kraje přijel, viděl a zvítězil.

Fanoušci motorového sportu se mohou těšit příští rok na skutečnou senzaci.
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MOST – Teplárenská společnost United Energy křtila svůj třináctý firemní kalendář. Tématem letošního 
je trojrozměrný svět energie. 

Křest třináctého kalendáře společnosti United Energy se uskutečnil v rámci společenského večera, je-
hož součástí bylo také umělecké vystoupení MUDr. Radima Uzla, ale i sportovní program, který spo-
lečnost přichystala pro své zaměstnance a významné partnery ve Sportovce Bowling Most. „Jsem rád, 
že jste dorazili v takovém hojném počtu a že společně můžeme pokřtít tento krásný a už třináctý kalendář 
v řadě. V roce 2014 byl náš firemní kalendář jedením z nejúspěšnějších. Jednalo se o fotografie žen v prů-
myslovém komplexu. Věřím, že letošní bude neméně úspěšný a především i zajímavý. Velmi bych si přál, 
abychom dokázali pro ten následující ročník tato dvě témata spojit, protože v roce 2019 by o takový kalen-
dář byla totální rvačka,“ uvedl před pokřtěním kalendáře generální ředitel United Energy Milan Bohá-
ček a dodal: „Kalendář pro příští rok má opět teplárenské téma, k němuž jsme se vrátili, a přidanou hod-
notou je, že je ve 3D, takže ke každému kalendáři dostanete ještě i brýle, abyste si ho mohli náležitě užít. 
Přeji všem úspěšný následující rok.“    

Hlavní myšlenkou kalendáře United Energy pro rok 2019, pod názvem Trojrozměrný svět energie, je 
malá exkurze komořanskou teplárnou. Ta pak pozorovateli pomoci brýlí, umístěných ve výseku kalen-
dáře na zadní straně, přináší reálný 3D pohled z prostředí výroby energie. „Motivem jednotlivých stran 
jsou stereoskopicky nafocené fotografie dokumentující rozmanité technologie teplárny. Divák má při nasa-
zení 3D brýlí pocit reálného prostoru a stává se pro tu chvíli jeho součástí. Bez brýlí působí stereoskopic-
ká fotografie zvláštním, téměř uměleckým dojmem a jistě zaujme na první pohled. Než přijde ten druhý, 
prostorový…,“ představila letošní kalendář pro rok 2019 tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová. 

V minulosti si pro své předchozí kalendáře společnost vybrala také neméně zajímavá témata. Od 
stavby elektrárny v Komořanech, tepelnou pohodu objektivem fotografů, glamour fotografie žen v prů-
myslovém komplexu teplárny či faunu v areálu teplárny až po humor, který zahřeje a další. Historicky 
první firemní kalendář představila United Energy již v roce 2007. Ten byl ale také posledním, který ni-
jak nesouvisel s činností či působností teplárny. 

(sol)

  

Pokud chceme zachytit video nebo fotografii ve 3D.

TROJROZMĚRNÝ  S V Ě T  E N E R G I E

TEPLÁRNA
K O M O Ř A N Y

2019

Kalendář pokřtil generální ředitel Milan Boháček spolu s mluvčí společnosti Miloslavou Kučerovou.

Radim Uzel bavil přítomné svým osobitým humorem.

K poslechu a dobré náladě přispěl známými 

hity italský zpěvák Andrea Andrei.
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