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Podkrušnohorské muzeum vystaví největší lokomotivu
MOSTECKO – Podkrušnohorské technické muzeum bude nejspíše
jediným muzeem v Evropě, kde bude vystavena největší lokomotiva. Do areálu hornického skanzenu se přiveze z dolu Vršany ještě
teď v prosinci.
Odklizová lokomotiva 127E
je největší lokomotivou pracující na šachtě, kde slouží ke svozu uhlí do úpravny nebo odvozu skrývky. Od příští muzejní
sezony, která v Podkrušnohorském technickém muzeu začíná 1. března, budou moci tento
obrovský stroj, vážící asi 150 tun
a měřící dvaadvacet metrů, obdivovat všichni návštěvníci. „Vršanská uhelná odstavila tuto lokomotivu z provozu, tak jsme je
požádali, zda bychom nám ji neposkytli a těžaři nám vyhověli,
za což jsme velmi rádi. Je to unikátní kousek, který veřejnost bude moci obdivovat v nové sezoně
a který jen tak běžně nikde jinde
neuvidí,“ uvedl ředitel Podkrušnohorského technického muzea
Zbyněk Jakš. Vzhledem ke své
váze a rozměrům nebude zrovna snadné lokomotivu do muzea převézt. „Počítáme, že převoz
bude náročnější a v současnosti vše připravujeme pro to, aby se
akce zdařila,“ dodal ředitel.
Podkrušnohorské technické
muzeum plánuje pro novou sezónu ale i další novinky. Pokra-

čovat hodlá také v dalším zateplování objektů a opravě střech
a dokončit by se měla také úzkorozchodná dráha, která se začala budovat díky podpoře Ústeckého kraje už v loňském roce. Od kraje získalo muzeum na
základě podepsaného memoranda o spolupráci jeden milion korun. „Co se týče úzkokolejky, je to náš cíl dokončit ovál
v příští sezóně. Pokračovat budeme i se zateplováním objektů.
Letos se instalovalo topení do expozice báňské záchranné techniky, do šaten zaměstnanců a nyní ho schází vybudovat ještě v simulované štole. Je to ale otázka financí, přednější je pro nás
v nejbližší době dokončit opravu střech na jednotlivých budovách našeho areálu,“ podotkl
Zbyněk Jakš. Jakmile se podaří
instalovat topení i do simulované štoly, muzeum počítá, že by
přešlo na celoroční provoz. Zájem a návštěvnost je totiž v tomto hornickém skanzenu značně
velká a rok od roku se zvyšuje.
„S návštěvností jsme letos velmi
spokojeni.“


Odklizová lokomotiva 127E je na šachtě největší lokomotivou. Příští rok bude tento typ lokomotivy k vidění v Podkrušnohorském technickém
muzeu. Šachetní mastodont se vydá na cestu do nového „bydliště“ ještě v prosinci. (Foto zdroj: www.wikipedia.org).

 VÁNOČNÍ KONCERT
V ZUŠ GASSMANNA
MOST – Ženský pěvecký
sbor Clavis Cordium zve
4. 12. od 18 hodin na
Vánoční koncert v ZUŠ
F. l. Gassmanna. Hosté:
Žáci ZUŠ Gassmanna
a smíšený pěvecký
sbor Aurum Chomutov.
Vstupné 70 kč.

Vánoce
v Mostě

 NADÍLKA V SVČ

Vánoční trhy na 1. náměstí 8 30. 11. – 23. 12. 2018
denně 10:00 –18:00 hodin

sobota 1. 12.

17:00

Adventní koncert v děkanském kostele

neděle 2. 12.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
16:05 –16:55
17:00
17:10 –17:50

MIRAI

Slavnostní rozsvícení
Mína a Naty Hrychová

středa 5. 12.

15:50
16:00 –17:00
17:00 –17:20

The F. A. C. T. – taneční skupina
Mikuláš, čert a anděl – možnost předání
doneseného balíčku dětem
Ohnivá show

pátek 7. 12.
17:00
17:25
18:00
10:00 –18:00

Předávání světla sv. Barbory

start průvodu Rozkvět – OC Central – 1. náměstí
předání světla na pódiu
Permoníček Most a Čmeláček Žatec – dětské sbory
Komořanský sněhulák – přijďte si postavit
sněhuláka od Severočeské teplárenské a.s.

sobota 8. 12.

8:00 –12:00
9:00 –11:30
10:00 –18:00
10:00 –18:00

III. farmářská slavnost

Blues Gin – vánoční koledy v country
Komořanský sněhulák – přijďte si postavit
sněhuláka od Severočeské teplárenské a.s.
Předvádění tradičních vánočních zvyků

neděle 9. 12.

16:00 –18:00
10:00 –18:00

Christmas run
Komořanský sněhulák – přijďte si postavit
sněhuláka od Severočeské teplárenské a.s.

úterý 11. 12.

16:00 –16:25
16:40 –17:15

Perlička – sbor 11. ZŠ
Hambaeros – Jazz kvartet – dvě úči, basa
a nezletilec vás dostanou do vánoční nálady
tak trochu jinak

středa 12. 12.

15:30 –16:00
16:00 –16:20
16:25 –16:35
16:45 –17:15

Taneční studio Kamily Hlaváčikové
Zpívající žáci ZŠ prof. Zd. Matějčka, Most
The F. A. C. T. – taneční skupina
Drum Band – kapela bicích nástrojů Žatec

čtvrtek 13. 12.

15:20 –16:00
16:00 –16:20
16:30 –17:00

Osmička (8. ZŠ) & One (1. ZŠ)
Demi Dance – taneční skupina
Clavis Cordium – ženský pěvecký sbor Most

sobota 15. 12.

odpoledne

Předvádění tradičních vánočních zvyků

neděle 16. 12.
17:00 –18:00

Čertovská show – průvod peklem

úterý 18. 12.

15:00 –16:45
15:45
16:00 –17:00
17:00 –17:45

Ochutnávka vánočních perníčků
The F. A. C. T. – taneční skupina
SVČ – vánoční pásmo zájmových kroužků
Pěvecké oddělení ZUŠ F. L. Gassmanna

MOST – Tento týden byl v Mostě odhalen nový pomník. Připomíná
bitvu o Most z října 1918.
Před sto lety se odehrála polozapomenutá událost, kterou dnes
nazýváme bitvou o Most. V reakci na vyhlášení samostatnosti Československé republiky byla
29. října 1918 ve Vídni založena
provincie Deutschböhmen jako
jedna ze zemí budoucí republiky
Německé Rakousko. Území provincie zahrnovalo rozsáhlou oblast západních a severních Čech.
Československá republika existenci provincie
neuznávala a do
oblasti povolala armádu. Ve
dnech 27. a 28.
listopadu 1918
došlo v Mostě k ozbrojenému střetnutí, na
jehož konci bylo ke třem desítkám mrtvých

a raněných, zejména mezi civilním obyvatelstvem.
Na paměť stého výročí bojů
o připojení města Mostu k Československu byl v parku u oblastního muzea odhalen pomník.
Svým vzhledem odráží historický
vývoj pojmenování města a tím
i hlavní předěly v jeho historii.
Celková kompozice díla nabízí
zřejmý symbolický výklad. Autory reliéfu, který je vyroben z povětrnostně odolné oceli, jsou
Robert
Vlasák a Jan Krtička. Při příležitosti odhalení pomníku
byla pokřtěna
kniha 1918 – boj
o Most a Louku
autora Miloslava
Hrabáka. (nov)

středa 19. 12.

15:30 –16:00
16:20 –17:00
17:00 –17:25

Taneční studio Kamily Hlaváčikové
Sideways – vánoční písně v novém kabátě
tria (kytara, cajon, zpěv)
Korálek – sbor 11. ZŠ

pátek 21. 12.

16:00 –16:30
16:50 –17:35

Příběh z Vánočního nebe – adventní pouliční
divadlo
Blues Gin – vánoční koledy v country

sobota 22. 12.

odpoledne

Předvádění tradičních vánočních zvyků

neděle 23. 12.

15:00 –15:45
16:00 –16:40

Muser Tic Tok YouTube show – Mína, Naty
Hrychová, Adam, Nela Kajlová
Martin Rufer Quartet – vánoční hity
v moderním jazzovém aranžmá

pondělí 24. 12.

22:00 – 23:00

Půlnoční bohoslužba na 1. náměstí
Změna programu vyhrazena

Lití olova 22. – 23.12. 8 Předání Betlémského světla 23.12. 16:00 –18:00 a 24.12. 13:00 –15:00 (Junák Most)
Akce bude dokumentována pro potřeby reportáže.
Správcem osobních údajů je statutární město Most. Více na www.mesto-most.cz/gdpr

MOST – středisko
volného času pořádá
1. 12. od 16 do 17.30
hodin Mikulášskou
nadílku pro děti. Vstupné:
děti 30 kč, dospělí 20 kč,
na akci je nutné zakoupit
vstupenky předem
v recepci sVČ.

Most má nový pomník
Památku na Bitvu o Most

 ADVENTNÍ KONCERT
MOST – Do Centra
ANHAtA jÓGA v Business
centru (bývalé Báňské
stavby) můžete 7. 12.
od 19 hodin zavítat na
Adventní koncert českého
houslisty a japonské
pianistky a zpěvačky
tomáše Macha a Hiroko
Matsumoto. Cena 250 kč.

Pomník tvoří přes sebe vrstvené názvy města ve třech jazycích. Svrchu je
to Most, pod ním německy Brüx a vespod latinsky Pons. Foto město Most.
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Zámecké vinařství Johann W hledá posilu do týmu

Praxe není nutná, rádi si Vás zaškolíme.

Požadujeme �lexibilitu, zájem učit se nové věci,
samostatnost a znalost české kuchyně (kuchař).

Nabízíme práci na HPP, nebo na poloviční úvazek,
v nadstandardně vybavené kuchyni a přátelském kolektivu,
zajímavé �inanční ohodnocení a zaměstnanecké bene�ity.
Těší se na Vás kolektiv vinařství Johann W!

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na:
se�kuchar@johannw.com
restaurace@johannw.com
tel.: 703 668 281

Black Friday v Rokáči
MOST - Po vzoru okolních supermarketů, hypermarketů a jiných
masových kulturních středisek proběhne tento pátek 30.11. i v mosteckém Rokáči Black Friday.
Bude ale trochu jiný, než byste čekali. Po roce se do Rokáče Vinohrady vrací olomoucká parta BLACK SABBATH DIO TRIBUTE. Je to skupina pěti muzikantů z Olomouckého kraje v projektu
s výběrem nejznámějších skladeb hudební formace Black Sabbath
s legendárním frontmanem Ronnie James Diem (Heaven and Hell).
Hlavním záměrem je co nejvěrněji naživo připomenout jejich slavné období a fanouškům (i sobě) vytvořit příjemný a nezapomenutelný zážitek se vzpomínkou na tohoto nejslavnějšího amerického
metalového zpěváka s italskými kořeny, který ve věku nedožitých 68
let podlehl těžké nemoci. Těšit se samozřejmě můžete i na písně jeho kapely DIO. V programu nechybí ukázka zpěváků Ozzy Osbourna, Tony Martina a Glenna Hughese. Do mosteckého Rokáče si připravili dvě nové skladby - „The Temple Of The King“ (RAINBOW)
a „I Witness“ (TONY MARTIN). Začátek je ve 21 hodin.
(nov)

komunální politika

V Mostě se na Vánoce rozsvítí AURORA
MOST – Advent začne v Mostě
již tradičně rozsvícením velkého
vánočního stromu na 1. náměstí, které je tentokrát naplánováno na podvečer 2. prosince v 17
hodin. letos se Mostečané mohou také těšit na mimořádnou
novinku ve vánoční výzdobě.
Jako každý rok, i letos město přichystalo bohatý kulturní program během vánočních
a novoročních svátků a řadu zajímavých novinek a světových
výstřelků ve vánoční výzdobě.
Letos se slavnostně rozsvítí pátnáctimetrový smrk ztepilý, jehož stáří je 40 let. Strom z městského pozemku Pod Širokým
vrchem tento týden přivezly
na 1. náměstí technické služby.
O kulturní program se v neděli
2. prosince od 16.05 hodin postará skupina Mirai a od 17.05
Mína a Naty Hrychová. „Již
v pátek 30. listopadu budou zahájeny Vánoční trhy, které stejně jako v předchozích letech potrvají více než tři týdny, konkrétně do neděle 23. prosince, a děti
budou moci opět využít ´služeb´
Ježíškovské pošty,“ uvedla mluvčí magistrátu Alena Sedláčková.
Během vánočních trhů se na
mosteckém náměstí mohou těšit různé věkové kategorie na
pěvecká vystoupení, ochutnávání perníčků, ohnivou šou, pouliční divadlo a předání světla
sv. Barbory. Postavit si tu budete moci i nefalšovaného Komořanského sněhuláka a zasportovat si při Christmas runu. Chybět nebude lití olova, předá-

Mezi letošními vánočními novinkami se objeví také nový betlém.
ní betlémského světla a další.
Město slibuje letos i řadu zajímavých novinek ve vánoční výzdobě. Protože i ostatní sousedská města nezůstávají pozadu,
vymýšlí mostecká radnice stále
a stále atraktivnější prvky. „Společnost MK Mont vytvořila zcela nové dekory včetně vsádek.
Jedná se o uložení grafiky přímo
do ozdob,“ prozradila některé

z novinek náměstkyně primátora Markéta Stará. Nová výzdoba
bude i na divadle, které dotváří
kulisu vánočních trhů.
„Jako největší atrakci ale vnímáme nasazení systému Aurora na vánoční strom na 1. náměstí a u kluziště. Systém Aurora bude mít v takovém rozsahu zapojení premiéru v Evropě.
Aurora je inteligentní zařízení,

které dokáže na základě intenzity zvuku měnit intenzitu a barevnost osvětlení,“ vysvětlila náměstkyně. Systémem Aurora by
měly být doplněny také borovice u kluziště, které budou ozdobené jako v loňském roce. Další
nové prvky se chystají i na dalších místech. Mostečané se tak
bezpochyby mají brzy na co těšit.
(sol)

Knihovna chystá výzvu pro veřejnost
MOST – Máte doma knihy, časopisy či jiné publikace, které se vztahují k našemu regionu, a nepotřebujete je? Přineste je s sebou do
mostecké knihovny a prokážete jí tak velkou službu. Připravuje zde
totiž nový regionální knižní fond.
Mostecká knihovna chystá společně s Oblastním muzeem v Mostě pro veřejnost výzvu. Ta bude mimo jiné také
připomínkou významného jubilea knihovny. S koncem dekády se totiž blíží výročí, kdy
knihovna v Mostě oslaví rovných sto let. Jednou z důležitých aktivit, na kterou se chce
knihovna v této době zaměřit,
je systematické budování regionálního fondu. „Považujeme logicky knihovnu za součást odkazu historie našeho regionu. Řa-

da autorů a to nejen v češtině,
zaznamenala různým způsobem dění na Mostecku. Je jedno, čeho se to týkalo, ať to byla
politika, kultura, příroda, osobnosti či dějinné události. Nezáleží na tom, zda jde o beletrii či
vědu. Určitě řadu publikací nemáme. V nejbližších dnech bychom proto chtěli vyzvat veřejnost, aby se doma podívali do
svých knihoven, a pokud v nich
naleznou knihy, publikace a časopisy vztahující se k našemu
regionu, jsou z dob minulých

a nepotřebují je, zda by je naší knihovně mohli věnovat,“ obrací se na širokou veřejnost ředitel mostecké knihovny Petr
Petrik. Následně by knihovna
tento regionální fond digitalizovala, aby byl přístupný široké
veřejnosti. „Na budování tohoto fondu budeme spolupracovat
i s Oblastním muzeem v Mostě,
které má značně velký knihovní
fond. Nejzajímavější svazky bychom potom krátkodobě či dlouhodobě u nás vystavili,“ prozradil dále Petr Petrik. Nově vytvořený regionální fond by měl
pomoci jednotlivcům, školám
i institucím lépe poznat a pochopit minulost, a tím i současnost Mostecka. „To by měl být

náš zásadní příspěvek ke 100.
výročí založení knihovny v Mostě,“ podotkl ředitel knihovny.
V současné době navštěvuje knihovnu okolo několika tisíců návštěvníků měsíčně. „Na
konci srpna jsme instalovali
k hlavnímu vchodu nové digitální počítadlo, které registruje
příchozí a odchozí návštěvníky.
Z toho víme, že například v říjnu k nám přišlo necelých sedm
tisíc návštěvníků. Podle předchozích čísel víme, že každý měsíc je návštěvnost trochu jiná
a kopíruje zájmy lidí dle ročních
období,“ vysvětluje Petr Petrik.
Návštěvnost knihovny se však
odvíjí i podle činností, které
nabízí.
(sol)

Báječný den aneb Když chemie žáky baví…
Statutární město Most – Magistrát města Mostu vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení 1 pracovního místa - úředník

REFERENT/KA
(ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ)
ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU
POŽADAVKY
minimálně střední vzdělání s maturitní
zkouškou technického směru
nejlépe oboru elektrotechniky
Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně
vzoru přihlášky a dokladů, které je nutno k výběrovému
řízení doložit, jsou zveřejněny na www.mesto-most.cz
sekce "NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ" – Výběrové řízení č. 18/2018.
Bližší informace k výběrovému řízení poskytne
Ing. Miloš Borovička (tel.: 476 448 255),
ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY
5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba,
stravenky, možnost dalšího vzdělávání
Přihlášky musí být doručeny nejpozději
do 12. 12. 2018 – 12.00 hodin.

MOSTECKO - Nadace Unipetrol a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze uspořádaly ve sportovní hale v Mostě dopoledne nazvané Báječný den s chemií. Na „čarování“ s chemií se přišlo podívat
přes devět set žáků základních škol a osmiletých gymnázií z Mostu
a okolí.
Smyslem akce bylo žákům
zábavnou formou ukázat, že
chemie je moderní a atraktivní obor a že jeho studium přináší nekonečné množství zábavy a časem i zajímavou příležitost pro budoucí uplatnění. „Chceme, aby děti věděly, že
chemie neznamená jen vzorečky, ale že její součástí jsou také krásné barvy a zajímavé experimenty. Tuto v pořadí již třetí akci si u nás objednalo město
Most, “ uvedla ředitelka nadace
Unipetrol Julie Růžičková.
Akci zahájil na téma polymery vědec a popularizátor britského původu z Ústavu
anorganické chemie Akademie
věd České republiky Michael Londesborough. Na něj navázal s vystoupením o barevné chemii Jan Havlík z Ústa-

vu učitelství a humanitních
věd VŠCHT v Praze: „Hodina
chemie by se měla podobat hodině čar a kouzel. Děti by společně s učitelem měli proměňovat hmotu, uvolňovat skrytou energii, měnit barvy a tvary
a postupně pochopit, jak funguje okolní svět. Bohužel právě tato stránka se z chemie čím dál
více vytrácí a ta se tak redukuje jen na učení pouček a názvosloví. Mým cílem je znovu podnítit zvědavost dětí a ukázat
jim, co všechno se světem kolem
nás dokážeme, když známe pravidla, podle kterých se hraje.“
Student plzeňského gymnázia
Jakub Štěpánek si připravil téma raketové pohony. Moderátorkou byla herečka Kateřina
Kaira Hrachovcová.
(nov)

Vyvrcholením dopoledne byla chemická úniková hra. Zbrusu novou
3D tiskárnu si za vítězství odnesl tým dětí z 8. Základní školy Most.

Záznam živého přenosu z akce je možné zhlédnout na facebookovém
profilu Nadace Unipetrol nebo na webu www.bajecnydenschemii.cz.

zpravodajství

Hon na černé pasažéry,

v MHD probíhají hromadné kontroly
MOSTECKO – Černým pasažérům, kteří zneužívají MHD na
Mostecku nejspíš odzvonilo.
Dopravní podnik totiž vysílá do
terénu hromadné kontroly. S revizory tak můžete velmi často
v těchto dnech potkat také městské strážníky.
Jedná se také o prevenci před
stále se zvyšující agresivitou černých pasažérů vůči revizorům.
Takové případy nejsou totiž
v Mostě žádnou výjimkou. „Za
použití městské hromadné dopravy v Mostě a v Litvínově se musí
zaplatit, těmito kontrolami v podstatě vychováváme cestující, aby
si tuto skutečnost uvědomili,“ řekl ředitel Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova Daniel
Dunovský. Při hromadných kontrolách se stačí prověřit několik
desítek až několik set cestujících,
u nichž se kontroluje, zda mají
platný jízdní doklad. Hromadné
kontroly za účasti městské policie probíhají pravidelně. „Naši revizoři však provádějí i běžné denní kontroly na různých tramvajových či autobusových linkách,“
potvrdil dále Daniel Dunovský.
„Při poslední hromadné kontrole
šest cestujících cestovalo bez platného jízdního dokladu,“ dodal ředitel. V takovém případě hrozí
cestujícím bez jízdenky příplatek

V případě zájmu o místo revizora u dopravního podniku musí žadatel splňovat několik hlavních podmínek.
Jednak musí mít čistý trestný rejstřík, ale také absolvovat psychologické vyšetření a neměl by mít žádnou
neuhrazenou pohledávku vůči dopravnímu podniku.
k jízdnému. Notorickým neplatičům následně jejich vymáhání.
„Pohledávky za cestujícími jsou
v pravidelných intervalech odprodávány společnosti, která provádí
jejich vymáhání,“ upozornil Daniel Dunovský.
Proti agresivním cestujícím
jsou revizoři již nějakou dobu také lépe vybaveni. Využívají zvukové záznamové zařízení a k nim
přibyly i kamerové záznamy ve
vozidlech. Právě tyto pomůcky

jsou stěžejní v konfliktních případech. „Díky záznamům je možné
například v případě napadení revizorů mít už nejen zvukový záznam, ale také i využitelný obraz.
Celkově jsou kamerové záznamy
prevencí bezpečnostních rizik při
hromadné dopravě osob,“ doplnil
ještě Daniel Dunovský.
Revizory má běžně dopravce nasazené zejména v tramvajovém provozu. „Revizory směřujeme více do tramvají, proto-

že v autobusech je černých pasažérů minimum, a to díky nástupu
předními dveřmi. V současné době máme 14 kmenových zaměstnanců na přepravní kontrole a 4
brigádníky. U kmenových zaměstnanců se jedná o 10 žen a 4 muže,
tři muži a jedna žena jsou brigádníci. Máme momentálně plný stav,
takže posily v této oblasti nejsou
zatím třeba,“ uvedl ke stavu revizorů šéf dopravního podniku.
(sol)

Řidiči, nohu z plynu! Most rozmístí radary
MOST – Neukáznění řidiči, kteří ignorují padesátku či v některých
úsecích i třicítku ve městě, budou muset už brzy sundat nohu z plynu. V Mostě se totiž rozmístí nové radary. Nedodržení rychlosti by
tak pro hříšníky mohlo znamenat pokuty a trestné body.
Záměr nákupu nových radarů avizovalo vedení radnice
před nedávnem. Hlavním důvodem je měření okamžité rychlosti v problematických lokali-

tách. Radnice chce dohled na řidiče zejména v místech s omezenou rychlostí nebo v okrajových
částech města, kde nejčastěji dochází k překračování povolené

V současné době má město Most k dispozici pouze dva radary, které měří
okamžitou rychlost. Jsou v ulicích Višňová a Průběžná. Jejich stanoviště
se ale také mění, protože radary jsou přenosné. Ilustrační foto.

rychlosti. Dalším důvodem byly požadavky obyvatel z různých
městských lokalit - mimo jiné
i v odloučených městských částech, uvnitř sídlišť a v okolí školských zařízení.
Záměr se stal realitou a mikrovlnky se objeví ve městě na jaře. Nepůjde už ale jen o informativní měřiče rychlosti. „Smyslem
jejich pořízení je především působit preventivně na řidiče. Poskytnou ale také cenné údaje o vytíženosti ulic a chování řidičů. Město
Most zakoupí pět ukazatelů okamžité rychlosti vozidel,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. V současné
době je vytipovaných 15 míst, na
která se radary průběžně umistí. „Radary na sloupech veřejného osvětlení budou mobilní, takže je v případě potřeby budeme
moci přesouvat na různá místa
po Mostě. Přestože systém bude
v budoucnu umožňovat i udělování pokut, není to hlavním smyslem pořízení radarů. Doprava ve
městě houstne, aut přibývá a řidiči se ne vždy chovají předpisově. Cílem je proto hlavně preven-

ce,“ ujistil vedoucí oddělení registrací, dopravy a komunikací Vojtěch Brzoň. Kromě měření
okamžité rychlosti a identifikace SPZ budou zařízení také rozlišovat vozidla podle velikosti na
osobní a nákladní a poskytovat
anonymizované statistické údaje. „Město tak získá cenné informace například o tom, které ulice jsou nejvíce vytížené, kolik aut
jimi projíždí nebo jak se chovají
řidiči. Údaje budou vyhodnocovány pomocí serveru městské policie,“ informovala dále mluvčí
Alena Sedláčková.
Nákup pěti radarů přijde
zhruba na jeden milionu korun.
Hlavní využití radarů by mělo
být především v místech se sníženou nebo omezenou rychlostí
či v místech s vyšším výskytem
dopravních nehod a exponovaných úsecích na okrajích města,
jako jsou Čepirohy, Souš a podobně. Zařízení zvyšuje bezpečnost na místech s vysokou koncentrací chodců, např. přechodů
pro chodce před školkami, školami či nemocnicemi.
(sol)

O dotaci na park Střed bude jasno ještě letos
MOST – Město Most odeslalo Nadaci Proměny Karla Komárka zprávu
o průběhu předrealizační přípravy projektu „Znovuzrození parku
Střed“. Zprávu nyní posoudí správní rada nadace a poté rozhodne
o poskytnutí, či neposkytnutí podpory do výše 25 milionů korun.
Definitivní rozhodnutí se
očekává do konce roku 2018.
Od února do konce října probíhala předrealizační příprava
projektu Znovuzrození parku
Střed, na kterou mohlo město
čerpat podporu od Nadace Proměny do výše 500 tisíc korun.
Cílem bylo zvýšení povědomí
obyvatel o chystané revitalizaci parku, zjištění potřeb a přání občanů na oživení parku ještě před jeho obnovou tak, aby
se lidé do obnovy parku zapojili. „Když se lidé zapojí do obnovy
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nějakého veřejného prostranství
ještě před realizací stavby, berou
ho pak za ´své´ a takový projekt
je udržitelnější. To je myšlenka
Nadace proměny Karla Komárka, která učí města měnit parky
se zapojením veřejnosti a odborníků,“ řekla mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
Do projektu se během roku
2018 zapojily desítky partnerů,
aktivních občanů a odborníků,
kteří komunikaci s veřejností
i celý projekt značně usnadnili.
„Podařilo se nám získat podpo-

ru spousty místních škol, městských a neziskových organizací, veřejných iniciativ, soukromých subjektů i aktivních občanů Mostu. Podpora lidí je pro
realizaci projektu Znovuzrození parku Střed s Nadací Proměny klíčová. A proto věříme,
že se vše povede a podporu získáme,“ věří Alena Sedláčková.
Nadační příspěvek 25 milionů
korun je určen na úvodní zapojení místní veřejnosti, zjištění potřeb a přání uživatelů parku, organizaci architektonické
soutěže, zpracování projektové
dokumentace, veřejnou zakázku na výběr dodavatele, stavební a vegetační úpravy a navazující údržbu. Odborníci z Nada-

ce proměny dále nabízejí podpořeným městům bezplatnou
odbornou konzultační podporu, pomoc při organizaci architektonické soutěže, pomoc se
zapojováním místní veřejnosti
během celého projektu, komunikační podporu a vzdělávání.
„Dalšími fázemi budou příprava projektu a architektonické
soutěže, architektonická soutěž,
projektová dokumentace, stavba, údržba a rozvoj. Očekáváme
vyhlášení architektonické soutěže na jaře 2019 a délku celého
projektu do slavnostního otevření parku počítáme přibližně 3 roky,“ přiblížila dobu trvání celé
akce mluvčí Sedláčková.
(sol)

 Ptejte se politiků
Po nových úpravách ve sprchách žen je jejich bezpečné
používání prakticky nemožné pro skupinu návštěvníků
se zdravotním omezením (pohybové, zrakové), pro seniory, maminky s malými dětmi
a invalidy. Ve sprchách chybí
jakékoliv úchyty, madla, ruční sprcha, invalidní sedátko.
Sprchy se tak staly bariérou
v jinak bezbariérovém Aquadromu. Je počítáno s dodatečnou úpravou prostoru sprch
tak, aby vyhovoval potřebám
všech návštěvníků?
Dodatečnou úpravu sprch
pro návštěvníky se zdravotním
omezením v současné době řešíme. Byly osloveny firmy k podání cenové nabídky. Následně
v co nejkratším termínu práce
provedeme.
Proč se při rekonstrukci zastávek MHD pořizují tzv. kaselské obrubníky umožňující
najetí autobusu až k samé hraně zastávky, když řidiči tak nenajíždějí. To nebyli dostatečně
proškoleni? Jak mají imobilní
občané nebo maminky s kočárky do takového autobusu
bez problémů nastoupit? To se
mohou rovnou pořídit běžné
a levnější obrubníky, vyjde to
pak levněji.
Povinnost řidičů zajíždět autobusy v zastávkách co neblíže
k okraji nástupní hrany nástupiště, a to zejména v zastávkách
se zvýšenou nástupní hranou, je
stanovena vnitřní směrnicí, zároveň jsou na tuto povinnost řidiči upozorňováni při prvním
nástupu do zaměstnání a při každoročním školení řidičů. Kontrola dodržování této povinnosti je prováděna namátkově traťovým dispečerem a řidiči jsou
upozorňováni na dodržování
povinnosti. Pro zajetí co nejblíže k nástupní hraně je však nutné, aby vjezd do zastávky nebyl
blokován jiným vozidlem, které
musí autobus objíždět a následně není možné dodržet těsné
najetí k nástupní hraně, bohužel
k těmto situacím občas dochází.
Předložená fotografie je ze zastávky OD Prior, a protože se tato zastávka nachází v blízkosti za křižovatkou, je zajetí těsně k okraji obrubníku pro řidiče
trochu obtížnější, a to zejména v případě, kdy v zastávce již

Jan Paparega

stojí jeden autobus a druhé vozidlo nemá dostatečnou vzdálenost na těsné zajetí k okraji v celé délce autobusu. Jsme si vědomi, že v případě neodůvodněného nedodržení této povinnosti
ze strany řidiče je nástup do autobusu pro cestující s kočárky
a hůře pohyblivé cestující značně ztížený, a proto budeme nadále provádět namátkové kontroly na dodržování této povinnosti ze strany řidičů. Z přiložených fotografií bohužel nelze
přesně určit den, kdy k události
došlo a s konkrétními řidiči tuto záležitost projednat. Pokud
by k obdobné situaci v budoucnu došlo, je vhodné kromě čísla
vozidla přidat údaj o dni a hodině, abychom mohli dohledat
konkrétního řidiče a projednat
s ním dodržování uvedené povinnosti.
Odpovídal primátor
města Mostu Jan Paparega

Zastávka OD Prior

Autodrom zve řidičky
na kurz FOR LADIES
MOST – Mostecký autodrom připravil Kurz bezpečné jízdy určený jen pro ženy.
Ženy řidičky ho absolvují v doprovodu jediného muže –
instruktora. Naučí se řešit různé
krizové situace, například krizové brzdění, vyhýbání, zvládání
smyků. Obsah a rozsah kurzu: 60
minut teorie bezpečné jízdy, 300
minut praktický výcvik na kluzných plochách polygonu, 60 minut obědová pauza. Cena kur-

Ženy řidičky - polygon je váš...

zu 3 864 korun zahrnuje teoretickou výuku a praktický výcvik
bezpečné jízdy na cvičných plochách polygonu pro jednu osobu a účastnický certifikát a doplňkové služby občerstvení, připojištění pro provoz mimo veřejné komunikace, pronájem vozu,
pronájem onboard kamery. Kurz
začíná 2. prosince od 9 do 16 hodin a rezervovat si ho můžete už
nyní na www.autodrom-most.cz.
(nov)
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Budoucí domov Alzheimer už vyrostl o patro,
teď bude mít novou střechu

POLEDNÍ MENU
3. 12. – 7. 12. 2018

Pondělí

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu.
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.
Na stravenky vracíme do 10 Kč

Hovězí vývar s masem a nudlemi
150 g
Dušené hovězí maso s fazolemi a rajčaty, opečený brambor
s cibulkou
150 g
Vepřové nudličky na žampionech, dušená rýže
150 g
Cmunda po kaplicku

30 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

ÚTERÝ
Bramborová s houbami
150 g	Smažená vepřová krkovice, bramborová kaše, rajčatový salát
150 g	Segedínský guláš, houskový knedlík
350 g
Fusilli Bolognese

35 Kč
115 Kč
105 Kč
99 Kč

STŘEDA
Brokolicová krémová
150 g
Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže
150 g	Kuřecí plátek zapečený se slaninou a sýrem,
smažené hranolky, tatarská omáčka
150 g
Špenátové karbanátky, vařený brambor, zelný salát

35 Kč
125 Kč
115 Kč
99 Kč

ČTVRTEK
Kuřecí vývar s celestýnskými nudlemi
150 g
Vepřová krkovice plněná klobásou, dušené zelí,
bramborové placky
150 g	Smažené skotské vejce, šťouchaný brambor, okurkový salát
350 g
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

30 Kč
115 Kč
105 Kč
99 Kč

PÁTEK
Fazolová s klobásou
150 g	Kančí guláš, žemlový knedlík s bylinkami
150 g	Kuřecí roláda s nádivkou, bramborová kaše
350 g	Tortellini v cuketové omáčce se slaninou a parmazánem
SPECIÁL	 350 g – PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ
S KOŘENOVOU ZELENINOU, PEČENOU BRAMBOROU VE SLUPCE
A KŘENOVÝM DIPEM, PEČIVO	
Doba přípravy speciálu je cca 20 min

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

165 Kč

MOST – Budoucí domov
Alzheimer v ulici Táboritů už
dostává reálnou podobu. Dříve
zchátralý a vybydlený objekt se
nyní rekonstruuje. Dokončen by
měl být v příštím roce, kdy by se
měl otevřít pro novou klientelu.
Rekonstrukci provádí firma
Mettal Quatro, která se stala vítězem výběrového řízení s cenou bezmála devadesát milionů
korun bez DPH. Přibližný termín dokončení je v polovině roku 2019.
Rekonstrukcí vzniká nové
a moderní zařízení, které bude připraveno na péči o pacienty trpící Alzheimerovou nemocí. „Objekt je koncipován jako domov se zvláštním režimem. Poskytne pobytové služby osobám
se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy
demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,“ doplnil ke klientele
domova ředitel Mostecké bytové Jaroslav Kudrlička. Maximální kapacita objektu bude 96 klientů převážně ve dvoulůžkových
pokojích, ojediněle v jednolůžkových.
V současné době se pracuje
podle plánu. „Pracujeme podle
harmonogramu a také řešíme dílčí vyskytlé problémy - přece jen se
jedná o rekonstrukci nikoliv novostavbu. Zhotovitel provádí v těchto dnech montáž střešní konstrukce a okenních rámů. Uvnitř objektu se dělají nové omítky. V pro-

Zařízení má odpovídat nejnovějším trendům a poznatkům v péči o pacienty.
storu budoucího kuchyňského
a jídelního bloku se montují výztuže základové desky. Zahájily
se také montáže rozvodů elektroinstalace…, “ vyjmenoval aktuální stav na opravě Domova
Alzheimer ředitel Mostecké bytové.
V novém zařízení se také počítá s výtahy se schodištěm,
dvoupodlažními přístavbami
kuchyňského provozu se zázemím a jídelnou. Objekt se celkově zvýšil o jedno podlaží. Ve
všech podlažích se bude jednat
o bezbariérovou stavbu. Chybět
nebude nové parkoviště, příjez-

dová komunikace pro zásobování a oplocení. „Součástí projektu je dále vybudování zahrady o rozloze více než tisíce metrů čtverečných. Přístup z objektu
na zahradu povede přes terasu,
přičemž terasa a zahrada bude
spojena bezbariérovou rampou,“
popsal dále Jaroslav Kudrlička. Příjezd k objektu bude ulicí Táboritů. Zachováno zůstane
i stávající parkoviště pro osobní
automobily s kapacitou 11 kolmých stání.
Budoucím provozovatelem
bude společnost Domov Alzheimer, která provozuje ob-

dobné typy sociálních zařízení.
Smlouva na pronájem objektu
se společností Domov Alzheimer bude uzavřena po dokončení rekonstrukce domu, a to
na dobu dvaceti let s následným
možným prodloužením. Sociální služby poskytované společností Domov Alzheimer mají
být určeny především pro místní obyvatele. Podíl na klientele
by však mohli mít senioři, kteří sice nemají trvalé bydliště
v místě, ale mají ho tam jejich
příbuzní (obvykle děti), kteří se
o ně starají.
(sol)

Zájemci si přišli zdarma vyšetřit plíce

MOST – Mostecká nemocnice a ústecká Masarykova nemocnice se
jako již každoročně i letos připojily ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).
Zdravotnický personál na
plicním oddělení Nemocnice Most a na oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 21.
listopadu příchozím bezplatně
vyšetřil plicní funkce. V případě nálezu ho s pacienty konzultoval pneumolog.
Zdravotníci plicního oddělení mostecké nemocnice během
Světového dne CHOPN vyšetřili dvaapadesát návštěvníků. „Patologický nález jsme zaznamenali u 16 pacientů. K dalšímu
vyšetření prostřednictvím našeho pracoviště se jich objednalo
deset. Všichni příchozí v rámci Světového dne CHOPN byli
ze spádové oblasti mosteckého

plicního oddělení z měst Most
a Litvínov,“ zhodnotila akci primářka Hana Mrázková.
V ústecké Masarykově nemocnici provedli třiadvacet spirometrií. „U dvou pacientů jsme
zjistili patologický nález. Jednoho
jsme odeslali k jeho praktickému
lékaři, druhého podrobněji vyšetříme na našem oddělení. V rámci Světového dne CHOPN na ústecké oddělení funkčního vyšetřování zavítali i dva mimoústečtí
návštěvníci z Teplic a ze Žatce,“
uvedla primářka zdejšího oddělení Jarmila Fišerová.
Důvodem pravidelného zapojování plicních zdravotnických pracovišť Krajské zdravotní do Světového dne CHOPN

Ilustrační foto
je vyhledávání pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Zatímco klesá úmrtnost
na srdeční a cévní onemocnění, úmrtnost na CHOPN stoupá. Přitom fatálním následkům
se dá vyhnout včasnou diagnózou, zahájením léčby a změnou

životních návyků, především
přestat kouřit, protože CHOPN
onemocní z osmdesáti procent
kuřáci. Podle odhadů v České
republice trpí CHOPN tři sta tisíc obyvatel, kteří o své diagnóze nevědí.
(sol)

Pečovatelka roku 2018 je z Mostu

Podkrušnohorské muzeum...
Ê

„Jsme kapacitně omezeni, do expozic je možné vzít vždy jen určitý počet návštěvníků a je nutné také myslet na dobu prohlídky, která se pohybuje v řádu dvou hodin. Proto, i kdyby k nám zavítal velký počet návštěvníků najednou, tak je uspokojit nemůžeme. V ideálním případě je tak možné mít roční návštěvnost kolem patnácti tisíc
lidí. Ta letošní činila kolem jedenácti tisíc návštěvníků, což se k této
hranici pomalu a jistě blíží,“ sdělil ještě ředitel muzea.
(sol)

MOST - Dagmar Brhelová z Denního dětského rehabilitačního
stacionáře v Mostě se stala Pečovatelkou roku za rok 2018
v kategorii ambulantní služby.
Prestižní ocenění a zároveň
1. místo v dané kategorii převzala Dagmar Brhelová na slavnostním vyhlášení v Praze na
Novoměstské radnici z rukou
zástupců APSS ČR a Diakonie
ČCE. Odborná porota ji ocenila za mimořádně empatický přístup k dětem a pomoc jejich rodinám. Městská správa sociálních služeb Most již řadu let potvrzuje, že v jejich zařízeních
pracují obětavé pracovnice, které právem získávají ocenění za
svou práci. Poskytované služby v těchto zařízeních jsou pro
všechny uživatele i veřejnost zárukou vysoké profesionality, lidskosti a kvality.
(nov)

Cenu jela Dagmar Brhelová (třetí zleva) převzít spolu s ředitelem MSSS Martinem Strakošem (na snímku).

zpravodajství
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Architekt: „Zbourat Repre by
byla nenahraditelná škoda“
MOST - V současné době se často diskutuje o plánované rekonstrukci kulturního domu REPRE
v Mostě. O projektové přípravě
plánované rekonstrukce jsme
si popovídali s Ing. Ludvíkem
Šavelem, jednatelem společnosti ARTECH spol. s r.o., která
je zpracovatelem projektové
dokumentace.
Jak jste se k možnosti zpracovávat projektovou dokumentaci na takto rozsáhlou
stavbu dostali?
Naše společnost se v roce 2017
přihlásila do výběrového řízení na projektanta rekonstrukce
kulturního domu v Mostě. Toto výběrové řízení probíhalo ve
dvou kolech. V prvním musely projektové firmy městu Most
prokázat, že jsou schopny zakázku takového rozsahu zvládnout.
Město si stanovilo velmi přísné
kvalifikační požadavky nejen na
tým odborníků, který by se na
zakázce měl podílet, ale také na
předchozí zkušenosti projektanta doložené referencemi na projektové dokumentace obdobně rozsáhlých staveb. Druhého
kola, tj. kola, kdy byly podávány
již konkrétní cenové nabídky, se
spolu s naší společností účastnily další renomované projektové
organizace.

Kromě splnění provozních a technických požadavků se museli architekti vypořádat i s celkovým dopadem na
architektonický vzhled objektu.
byl téměř nadlidský úkol a na
detailech a řemeslném provedení objektu je to bohužel velmi
znát. Je proto zřejmé, že zbourat objekt REPRE by byla nenahraditelná škoda. Město Most
s ohledem na svou pohnutou
historii si musí vážit každé takové hodnotné stavby, která je mimo jiné i svědkem jedné ze zásadních etap vývoje města.
Jedno rozhodnutí je Repre
nezbourat a druhé, jak s ním
v budoucnu naložit…
Mnohem těžší než rozhodnutí o tom, že se REPRE nezbourá,
je rozhodnutí, co s ním dál. Objekt nemůže být pouze „pomníkem“, který se nákladně opraví, ale bude dál fakticky mrtvý. Tento problém řeší mnoho
měst, kde kulturní domy ožívají
pouze na víkendové večery s pořádáním plesů či dalších kulturních akcí a pokusy s komerčním
využitím prostor v těchto objektech většinou opakovaně ztroskotávají. Pro smysluplnou re-

vlastním objektu, který je však
téměř ve stejně špatném stavu
jako REPRE a pro další provoz
knihovny by též byla nutná jeho zásadní rekonstrukce. Z hlediska efektivity investic, soustředění služeb v městském centru,
oživení objektu REPRE a v neposlední řadě z hlediska úspory
provozních nákladů se toto řešení jeví jako velmi vhodné.

Jaké další úpravy vnitřku
budovy se plánují?
Kromě přemístěné knihovny
zůstane v objektu REPRE zachován společenský sál a restaurace.
Původní divadlo malých forem
bude přestavěno na kinosál bez
jeviště a původní kinosál a maMá význam objekt zacholý sál budou zahrnuty do provat, nebylo by lepší na jejím
storu knihovny tak, aby byly pro
místě postavit novou stavbu?
knihovnu k dispozici dostatečně
Vlastní objekt má nesporné
velké prostory. Přibude také výarchitektonické kvality. Jedná
stavní prostor v přízemí, který
se o hmotově velmi výrazný obbude součástí dvorany knihovjekt, tvořený gradující soustavou
ny. Ta by se mohla stát přirozekvádrových hmot, kde z hlavní
ným místem setkávání obyvatel
hmoty směrově i výškově vystui návštěvníků města. Celý objekt
pují další hmoty - kinosál s věpak spolu s navazujícími objekty městského centra umožní též
V posledních letech Repre chátralo. V době, kdy byla stavba ve vlastpořádání vzdělávacích
nictví společnosti Crestyl, byla na stole reálná varianta jeho zbouráakcí, konferencí apod.
ní. V roce 2015 město Most stavbu ve značně zchátralém stavu získaZmění se nejen účel,
lo z majetku soukromé společnosti zpět do svého vlastnictví a začalo
ale také doba užívás přípravou záměru na rekonstrukci.
ní objektu. Už to nebudou jen večerní nájířovitým půdorysem, hlediš- konstrukci kulturního domu je vštěvy plesů a občasné exkurtě vystupující ze severní fasády, nutné mu dát novou náplň, kte- ze do planetária, ale každodenmalý sál na podnoži předsaze- rá zajistí, že objekt bude po celý ní návštěvy čtenářů všeho věku
ný před západní fasádu hlavní- den „žít“. To pomůže nejen ob- v různou denní dobu.
ho objektu a hlavní společen- jektu, ale též vlastnímu městskéský sál „vznášející“ se nad vodní mu centru. Bez ujasněné konBylo náročné zakomponoplochou. Skulpturální charak- cepce využití objektu nedává re- vat do Repre knihovnu?
ter ještě zvýrazňuje kulové těle- konstrukce smysl.
Při stanovení vnitřního disso planetária nad střechou. Toto
pozičního uspořádání objekřešení bylo dle původního proJaký je tedy konkrétní zá- tu vycházel projektant ze zajektu ještě výrazově umocněnou měr rekonstrukce?
dání města a městské knihovvodní plochou, která objekt ze
Záměr vychází ze studie vy- ny. Skloubit umístění velkétří stran obklopovala a oddělo- užitelnosti, kterou pro měs- ho množství knih, oddělený
vala objekt od okolí.
to Most vypracoval akad. arch. provoz a funkčnost jednotliJako většina staveb z toho- Petr Nesládek. Touto studií by- vých prostorů s požárně bezto období je i kulturní dům po- la pozitivně prověřena možnost pečnostními a hygienickými
mníkem složitých podmínek so- přemístit do objektu kulturního předpisy spolu s dalšími požacialistického stavebnictví, kdy domu městskou knihovnu. Ta davky, jako například s možvytvořit netypizovanou stavbu se v současné době nachází ve ností bezbariérového užívá-

Současné Repre není pro Most v žádném případě vizitkou k chlubení

ní stavby nebylo jednoduché.
Z tohoto důvodu bylo mimo jiné nutné umístit do dvou nových přístaveb schodiště a výtahy, a to hlavně s ohledem na
nedostatečnost stávajících únikových cest z jednotlivých prostorů s vyšším počtem návštěvníků (zejména společenského
sálu, který je umístěn ve třetím
a čtvrtém nadzemním podlaží
bez dostatečného přímého propojení s venkovním otevřeným
prostorem).
Dojde k zásadní změně architektonického řešení objektu?
Dle zadání města byl kladen
důraz na maximální respekt
k původnímu řešení z hlediska
řešení fasád (tvarosloví, materiálového a barevného řešení)
s významným omezením vyplývajícím z požadavku investora na odstranění lodžií, balkonů a říms z důvodu jejich nevyužívání a z nutnosti navýšit plošný standard objektu tak,
aby bylo možné zajistit požadovanou náplň objektu.
Z důvodu zlepšení tepelně
technických vlastností obvodového pláště musí být odstraněn původní kamenný obklad
z „mušlového vápence“, který vykazuje značné poškození
a pro novou obálku budovy není s ohledem na jeho provedení
vhodný. Proto bude nahrazen
novým obkladem, který bude
tvořit tepelně izolovanou větranou fasádu na systémovém
roštu a bude se vzhledově maximálně blížit původnímu řešení. Stejně jako obklad i výplně
otvorů budou v maximální míře respektovat stávající vzhled
objektu, avšak budou splňovat
současné tepelně-technické požadavky.
K jakým změnám dojde
v bezprostředním okolí objektu?
Úprava parteru, tj. bezprostředního okolí kulturního domu, je důležitou součástí plánované rekonstrukce. V průběhu projektování vzniklo hned
několik variant. Z původního
požadavku na redukci stávajících vodních ploch, které by
byly nahrazeny zelení s přístupovými chodníky a terasou restaurace z důvodu údržby vodních ploch, byl konzultacemi se zástupci města akceptován požadavek pana architekta
Böhma na maximální zachování vodních ploch, které budou v prostoru u vstupu do objektu doplněny fontánami. Dojde k redukci zpevněných ploch
ve prospěch parkových úprav.
Stávající pruh zeleně od třídy Budovatelů bude významně rozšířen, takže zde vznikne
park s lavičkami.
(nov)

Děti dokážou být zlé
S rodiči se Amálie přestěhovala
do malého města to léto, než nastoupila na druhý stupeň základní
školy. Máma si našla práci v místní knihovně, otec dál dojížděl do
Prahy do firmy, kterou vedl. Prodali byt v Praze a koupili dům na
periferii města. Přestože rodiče
Amálii tvrdili, že je život v Praze unavuje a chtěli
žít pomaleji a klidněji, Amálie věděla své.
Do malého města se
rodina přijela uklidit.
Rodiče se o ni báli.
Ve škole, kam Amálie
chodila v Praze, měla
velké problémy. Rodiče věděli, jak dokážou být děti zlé a snažili se na malém městě Amálii schovat.
Věřili, že na menší
škole, kde se všichni
dobře znají a panuje rodinná atmosféra, nebude mít šikana takový prostor jako v Praze. Přijde se
na ni včas a oni budou mít možnost celou věc řešit dřív, než se
zvrhne v něco mnohem horšího.
Něco, co by jejich Amálku poškodilo na celý život. Jako už to jednou zažili. Než šla poprvé Amálie do nové školy, máma ji prosila,
aby byla opatrná. Bude lepší, když
si spolužáků nebude příliš všímat.
Musí si na ni zvyknout. Přijmout
ji mezi sebe a to chce čas. Amálie matce všechno odkývala a jako obvykle si myslela své. Neměla
z dětí strach, ani ona ale nechtěla
žádné konflikty. Prvních několik
měsíců v nové škole šlo všechno
bez problémů. Amálie se držela
zpátky, chovala se mile a její spolužáci na ni pomalu přestali koukat jako na cizáka. Jako na tu holku z Prahy. Začali se s ní bavit, dokonce ji začali zvát k zábavě po vyučování. Amálie byla dál ostražitá,
ale už si dovolila občas se spolužáky někam jít. Po škole projít se
do města, na kousek pizzy nebo
s holkami podívat se, jak jde klukům trénink hokeje. Rodiče přestali Amálii hlídat a bedlivě střežit
každý její krok. Uklidnili se a v rodině zavládla opět pohoda. Amálii
napadlo, že takhle je to mnohem
lepší. Takhle by to mělo zůstat,
a ona pro to udělá všechno, co bude moci. Nechtěla znovu zažívat
ten stres a nervozitu jako několik
měsíců před tím, než se odstěhovali z Prahy. Nechtěla vidět mámu brečet, když se vracela ze školy
a nechtěla zažít tátu bezradného.
Věděla, že je jejich milovaná holčička a veškeré dění kolem ní se
rodičů velmi dotýká. Slíbila sama
sobě, že si dá velký pozor, aby se
rodina nevrátila tam, kde byla ještě před prázdninami. Ve škole se
Amálii dařilo. V některých předmětech byla daleko před svými
spolužáky. Učitelé si ji oblíbili. Také se spolužáky neměla problém.
Až na jednu výjimku. Jedna holka,
Kamila, ji nemohla vystát. Amélii bylo jasné, že na ni Kamila žárlí
a nestarala se o ni. Když půjde Kamile z cesty a bude se jí vyhýbat,
nic se nemůže stát. Zatím se jí dařilo udržet si protivnou spolužačku od těla. Pak ale udělala velkou
chybu. Na hodinu výpočetní techniky chodila třída do počítačové učebny. Ten den se učili pracovat s tabulkami v programu, který
Amálie velmi dobře ovládala z hodin v Praze, kde se práci na počítačích učili už na prvním stupni. Byla proto se svou prací rychle hotová. Učitel jí dovolil, aby si
po zbytek hodiny, než její spolužáci zadání dokončí, prohlížela instagramy hudebních hvězd. Amálie, přestože na to neměla věk, měla dávno zřízený svůj účet na Facebooku. Stejně jako většina jejích
spolužáků. Přihlásila se ke svému
účtu, připsala pár komentářů. Pak
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už jen tak utrácela čas. Zapomněla se ale odhlásit. Když zazvonilo,
odešla Amálie ze třídy mezi prvními. Nevěděla, že si k jejímu počítači přisedla Kamila a z jejího Facebooku rozeslala spolužákům jejím jménem nenávistné a urážlivé
komentáře. Hned večer si Amálie všimla
zlých reakcí. Spolužáci jí vraceli stejnou
mincí. Amálie četla zprávy a komentáře pod svými fotkami
a cítila, jak se jí stahuje hrdlo. Už je to
zase tady. Děti ji nesnáší. Nenávidí ji.
Nechápala, jak se to
mohlo stát. Ona přeci nikomu ta zlá slova nepsala. Přemýšlela usilovně, kdo a jak se mohl na
její Facebook dostat a jejím jménem zurážet všechny, koho měla v přátelích. Pak si vzpomněla. Neodhlásila se ze svého účtu,
když odcházela od počítače po
vyučovací hodině. Uvědomila si,
že když se ještě do třídy ohlédla,
všimla si, jak si na její místo sedá Kamila. Uražené a zlé reakce na zprávy od ní, které nepsala,
a na komentáře pod fotkami, které nebyly jejím dílem, se množily. Amálii bylo jasné, že tohle už
se napravit nedá. Nikomu nevysvětlí, jak to ve skutečnosti bylo.
Bude to stejné jako v Praze. Budou ji nenávidět. A budou se jí
bát. Amálie byla od dětství zlé dítě. Libovala si v tom, když mohla
někomu ubližovat. Už v mateřské
škole tloukla ostatní děti a užívala
si, když brečely. Na základní škole z ní měli spolužáci strach. Vyhlédla si vždy okamžik, když ji nikdo z dospělých neviděl. Rozdávala rány, ničila dětem věci, ubližovala. Dlouho nikdo z dospělých
nevěřil, že je Amálie něčeho takového schopná. Dítě s andělskou
tváří, obrovskýma, nebesky modrýma nevinnýma očima a blonďatými loknami až do půli zad. Anděl se ale obratem měnil na ďábla.
Vybírala si ty nejslabší děti, které
neměly moc přátel a málo zastání. Její otec měl peníze a vliv, její
máma pracovala ve škole. Nikdo
se jim nechtěl postavit. Až to jednou Amálie přehnala. Spolužačku
strčila do skříňky v šatně a zamkla
ji tam. Pak před skříňkou zapálila
její věci, aktovku a učení a křičela
na ni, že ji v té skříňce upálí. Školník si ohně všiml včas. Uhasil ho
a děvče kromě pořádného šoku
a pár oděrek neutrpělo žádné zranění. Amálii ale začala řešit školní rada. Rodiče šikanované dívky
trvali na potrestání. Amálie nevěděla, kolik to jejího tátu stálo peněz, ale nakonec z toho nic nebylo. Jen musela ze školy pryč. Rodiče zvolili malé město. Chtěli mít
nad dcerou, která si svou zlou povahou mohla pokazit celý život,
dohled. Amálie myslela na Kamilu a jen tak brouzdala po internetu. Přemýšlela, co té holce udělá. Ta mrcha jí všechno zkazila.
Amálie se tak snažila být hodná.
Všechno vycházelo skvěle. A teď
tohle. Najednou si všimla článku, který ji zaujal. Byl o modelce,
kterou její přítel polil kyselinou.
Zle ji poleptal obličej. Dívka byla do smrti zmrzačená. Amálie se
chladně usmála. To je ono. Přesně tohle potřebuje. Pečlivě si prostudovala celý článek. Pak si v internetovém obchodu s chemikáliemi objednala přesně tu kyselinu, o které se v článku psalo. Už
ji nezajímaly komentáře na jejím
Facebooku. Usínala s představou
zjizvené Kamily. Těšila se na její křik. Když usnula, měla na andělské tváři líbezný úsměv. (pur)
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Screamers opět v Citadele
lITVíNOV - Přední česká
travesti skupina Screamers přiváží do Citadely opět vánoční dárek
v podobě nové show
s názvem „NAŠE VÁNOCE“.
Nenechte si ve středu
5. prosince od 19 hodin
ujít vystoupení oblíbené
skupiny parodující známé zpěvačky a osobnosti s nádhernou scénou, kostýmy, nápaditou choreografií, zábavným průvodním slovem a řadou vtipů, které zaručuje skvělou zábavu a odpočinek od předvánočního shonu. Vstupné 250 Kč. Vstupenky jsou k zakoupení v pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL, s možností
rezervace online na webových stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky 476 111 487.
(nov)

Chytré hlavy pomohly

lITVíNOV/HAMR – Radní litvínova schválili Základní škole litvínovHamr účelový finanční dar 90 tis. Kč od Vršanské uhelné.
Peníze škola dostala v rámci projektu Chytré hlavy pro Sever
a použije je na modernizaci přírodovědné učebny. Učební pomůcky, které zakoupí, jsou zaměřeny na praktickou výuku elektrických,
elektronických a elektromagnetických jevů.
(pur)

Z

Rady města Litvínova

Doprava se nemění
lITVíNOV - Rada města doporučila zastupitelstvu schválit uzavření
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících mezi městem
litvínovem a Dopravním podnikem měst Mostu a litvínova.
Jedná se o zajištění MHD na území města Litvínova a jeho příměstských oblastí. Smlouva by měla platit od 1. 1. 2019 do 31. 12.
2028. Litvínov bude po tuto dobu poskytovat zálohu na úhradu
kompenzace, jejíž předpokládaná hodnota pro rok 2019 bez čistého příjmu činí 46,3 mil. Kč, z toho 22 milionů Kč pro veřejnou drážní dopravu a 24,2 mil. Kč pro veřejnou linkovou dopravu. „Úhrada
kompenzace byla pro příští rok navýšena. Neznamená to ale změnu
v dopravě. Vyhověli jsme jen žádosti vedení společnosti, která plánuje
navýšit řidičům mzdy,“ vysvětlila změnu místostarostka Erika Sedláčková.
(pur)

zpravodajství

Zastupitelé v Litvínově chtějí on-line jednání
lITVíNOV – litvínov posouvá začátek jednání zastupitelstva. Na
nevyhovující hodinu upozorňoval už v minulém volebním období
Petr Globočník ze sdružení litvínov do toho! Nově se bude jednání
zastupitelstva konat od 15 hodin.
„Na žádost občanů posouváme jednání na patnáctou hodinu. Mění se i jednací řád,“ uvedla starostka Kamila Bláhová. Také další změny vychází občanům
vstříc. „Občané budou nyní moci
diskutovat v úvodu i na závěr jednání k libovolnému tématu,“ prozradil tajemník Městského úřadu
Litvínov Valdemar Havela. Dosud v úvodní diskuzi mohli občané diskutovat pouze k bodům
na programu jednání a v závěrečné i k další problematice města. „Připravujeme také novinku pořizování obrazových záznamů
z jednání zastupitelstva. V současné době ale čekáme na zákon
o ochraně osobních údajů, který
se bude pořizování obrazových
záznamů věnovat,“ doplnil tajemník.
V roce 2019 budou zastupitelé jednat každý měsíc kromě
prázdnin a ledna. „Chceme, aby
byly schvalovací procesy pružnější, proto zasedneme každý měsíc,“ vysvětlila starostka. Na programu listopadového jednání
je určení gescí starostce a místostarostům, a to takto: Starostka města: útvar interního auditu,

úsek kanceláře starosty, odbor
finanční, odbor investic a regionálního rozvoje, odbor systémového řízení, městská policie.
1. místostarostka města: odbor
sociálních věcí a školství. 2. místostarosta města: odbor životní prostředí, nakládání s majetkem města. Na posledním jednání zřídila rada města tři devítičlenné komise.
Komise nakládání s majetkem
města a energetická: předseda
Pavla Tomášová, členové:
Tomáš Hák, Václav Zollpriester, Milan Malaga, Pavel Hammerlindl, Pavel Trejbal, Petra
Gondová, Martin Halaška, Karel Malý.
Komise dopravní: předseda
František Krtička, členové Dagmar Mandíková, Miroslav Kroupa, Lucie Kaftanová, Vlastimil
Gýna, Tomáš Čapek, Jan Vycpálek, František Hošek, Karel Malý.
Komise pro E-government:
předseda Adam Janík, členové
Jaroslav Fišer, Helena Zemánková Týřová, Michal Vostárek, Ondřej Vlk, Pavel Janeček, Martin
Liška, Michaela Šaﬀová, Daniel
Plzák.
(pur)

Na žádost občanů posunuli politici zasedání zastupitelstva na
patnáctou hodinu. Mění se i jednací řád., místo jednání, ve Schole
Humanitas, zůstává stejné.

Cyklostezka do Záluží projde obnovou
lITVíNOV – litvínov připravuje renovaci cyklostezky do Záluží.
Stezku využívají hlavně lidé, kteří jezdí na kole do práce v areálu
chemické firmy. V současné době je ve velmi špatném stavu.
Na rekonstrukci cyklostezky by mohlo město získat dotaci. Projekt zahrnuje stavební úpravy a modernizace cyklostezky spojující město Litvínov
s Chemparkem Záluží v celkové délce zhruba 1 797 m o ploše 5 500 m2 a šířce 3 m. Stavební
úpravy jsou plánovány ve dvou
etapách. První začne u prodejny Lidl a povede směrem k ubytovnám UNO, kde je cyklostezka napojena na ulici V Dolí-

ku a končí za mostem přes Bílý
potok před napojením na silnici I/27. Druhá začne za mostem
přes Bílý potok před napojením
na silnici I/27 směrem k Chemparku Záluží. „Stávající živičný povrch cyklostezky je v nevyhovujícím stavu pro bezpečné
a komfortní užívání. Projekt pro
akci je zařazen a schválen v Akčním plánu pro rok 2019. Předpokládané celkové náklady na obě
etapy projektu činí cca 6 mil. Kč,

z toho předpokládaná maximální výše poskytnuté dotace je
cca 4,6 mil. Kč a předpokládaná minimální výše spoluúčasti města
je 1,4 mil. Kč včetně
nezpůsobilých výdajů. Na špatný stav
cyklostezky si stěžují občané města,“ uvedla starostka Kamila Bláhová. Další cyklostezku
plánuje město Horní
Jiřetín. Ta povede z Litvínova až na zámek Jezeří.
(pur)

Hledáme

HRÁČE

Přijmeme do našeho týmu:

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

NABÍZÍME

tým

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

Elektronik Mechanik
Operátor ve výrobě
Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých bene tů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

od

28.000,- Kč

prace@starcam.cz

www.starcam.cz

+420 605 630 611

prace@nemak.com

www.nemak.com

zpravodajství
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Připravuje se rekonstrukce koupaliště
lITVíNOV – litvínovské koupaliště na Koldomu čekají velké
změny. Jednatel SPORTaSu Miroslav Otcovský má s areálem
plány, které souvisí i s výstavou
plaveckého bazénu.
Litvínovské koupaliště celkovou rekonstrukci potřebuje a také si ji zaslouží. Naposledy město investovalo do rekonstrukce areálu před více než patnácti lety. „Vzhledem k náročnosti
provozu a tím i současnému stavu koupaliště a změnám v legislativě, které byly během posledních let přijaty, je nutné provést
rekonstrukci technologie úpravy bazénové vody. Zároveň máme plány pro rozvoj celého areálu koupaliště i s ohledem na
budoucí výstavbu kryté plavecké haly v tomto areálu. Od města jsme formou dotace obdrželi
prostředky na pořízení projektové dokumentace pro letní koupaliště. Výše dotace odpovídá ceně
projektové dokumentace a činí
889 670 Kč,“ prozradil Miroslav
Otcovský.
V současné době je dokončena studie rozvoje celého areálu. „Řešila celý areál včetně možného dalšího využití. Mimo jiné i s malým autokempinkem
včetně provozní budovy a dalšími venkovními atrakcemi, jako
je sportovní hřiště, dětské hřiště, parkourové hřiště, malý vodní svět, využití rybníčků. Vše
tak, aby areál bylo možno využívat celoročně, samozřejmě po

Dětské bazény

Nový plavecký bazén
zprovoznění kryté plavecké haly a tím umožnění dozoru nad
návštěvníky,“ uvedl dále Miroslav Otcovský. Studie dále řeší opravu vlastních bazénů, zejména pak možné povrchy pro
bazény. „Byla navržena komplet
nová technologie s úpravou vody
přes přelivové žlábky, nová strojovna úpravy vody, různé vodní
atrakce v bazénech, chrliče, vodní clony, klouzačky, šplhadla a jiné. Varianty povrchů bazénů byly zpracovány v možnostech keramický obklad, folie a nerezo-

vé bazény. Studie řešila i cenový
propočet pro jednotlivé varianty, ceny se pohybují od 40 do 50
milionů v závislosti na zvoleném
povrchu bazénů. Jedná se o ceny
pro vlastní úpravu bazénů včetně
všech navržených vodních atrakcí. V uvedených cenách nejsou

obsaženy navržené úpravy celého
areálu,“ doplnil jednatel společnosti. Prováděcí dokumentace
se v současné době zpracovává
ve variantě nerezových bazénů.
O rekonstrukci bazénů rozhodnou zastupitelé.
(pur)

sPoRtas připravuje projektovou dokumentaci
na celkovou rekonstrukci areálu za bezmála devět set tisíc korun.

Pohled na areál

Ústecký kraj hostil klavírní soutěž
ÚSTECKÝ KRAJ - Roman
a Oleksandr Fediurkových byli ústředními postavami 51. ročníku prestižní mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Ta se konala
v Ústí nad labem od 21. do 23.
listopadu.
Absolutním vítězem třídenního napínavého klání, na které
přijeli soutěžící až z Vietnamu či
Japonska, se stal čtrnáctiletý Roman Fediurko. Ten převzal ceny od hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a primátora Ústí Petra Nedvědického.
Osmiletý bratr ukrajinského vítěze Oleksandr pro změnu zvítězil v té nejmladší kategorii.
V další kategorii (10 až 11 let)
obsadil první místo He Houyue
z Nizozemí. V kategorii 12 až 13
let triumfoval právě absolutní vítěz Roman Fediurko a v nejstarší věkové kategorii do 15 let získal od poroty nejvíce bodů Jan
Čmejla z Prahy. Ani další Češi se
neztratili v silné konkurenci, ceny dostali také například Martin
Balog, Natali Schejbalová či Tereza Neužilová.
Klavírní soutěž patří díky tradici do programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Její
52. ročník se uskuteční opět
v Ústí nad Labem ve dnech
20. – 22. listopadu 2019. Generálním partnerem letošního ročníku se stala opět společnost Net4Gas.
(nov)

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický předali cenu
absolutnímu vítězovi Romanu Fediurkovi z Ukrajiny.

Osmiletý Oleksandr získal také cenu pro nejmladšího účastníka.

Lékařská pohotovost pokračuje
za stejných podmínek
lITVíNOV – litvínov souhlasí, jak plánuje Ústecký kraj provozovat
lékařskou pohotovost. Ordinační hodiny lékařské pohotovosti se
v příštím roce nemění.
Lékařskou pohotovost pro města zajišťuje Ústecký kraj od roku
2012. „Podle aktuálních informací Krajského úřadu Ústeckého kraje bude vyrovnávací platba za výkon pohotovosti v Litvínově pro rok
2019 činit 1, 045 mil. Kč. Finanční krytí bude schvalovat zastupitelstvo kraje koncem roku 2018. Litvínov se nebude finančně podílet na
zajištění provozu lékařské pohotovostní služby,“ uvedla starostka Kamila Bláhová. „S návrhem zajištění lékařské pohotovostní služby souhlasíme. Je zajištěno rovnoměrné pokrytí pro Litvínov i Most. Je také zajištěna doporučená dostupnost do 60 minut prostředkem veřejné
dopravy,“ doplnila místostarostka Erika Sedláčková.
Provoz jedné ordinace pohotovosti by měl být zajištěn v rozsahu
3 hodin ve večerních hodinách o pracovní dny a v rozsahu 7 hodin
během dne o víkendech a svátcích. Pohotovost pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost v Litvínově sídlí v objektu U Bílého
sloupu čp. 2088 v Po-Pá 18-21 hod., So, Ne, Sv 11-18 hod. Litvínovští mohou využívat také pohotovost v Mostě. Pro dospělé: Po-Pá 1821 hod., So, Ne, Sv 10-19 hod. Pro děti Po-Pá 17-21 hod., So, Ne, Sv
10-20 hod.
(pur)
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Mikulášská nadílka s pohádkou
LITVÍNOV - V neděli 2. prosince 2018 si nenechte ujít „Mikulášskou
nadílku s pohádkou“. Pro děti je připravena interaktivní pohádka
a přesvědčí je, že s čertem může být i legrace, třeba ho i naučí zpívat
a vše zakončí nadílka od Mikuláše pro všechny hodné děti.
Masky čerta či anděla jsou vítány, nejsou však podmínkou. Po domluvě možnost předání vlastních balíčků dětem. Začátek v 16 hodin na společenském sále. Vstupné 50 Kč, každý divák bez rozdílu věku musí mít vlastní vstupenku. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Citadely v její otevírací době s možností rezervace
on-line na webových stránkách www.citadela-litvinov.cz nebo telefonicky na čísle 476 111 487.
(nov)

zpravodajství

Regionální produkty představují Krušnohoří
ÚSTECKÝ KRAJ - Certifikační komise Západní Krušnohoří hodnotila nové produkty i ty, které
se ucházely o obnovu certifikátu
Regionální výrobek. Nově certifikát získaly Delikatesy z Podkrušnohoří a Masopust po našem.
Regionální značení je jednou
z cest, jak upozornit na zajímavé
produkty, které v regionu vznikají, a usnadnit návštěvníkům
regionu orientaci v nabízených
službách. Certifikaci může získat
výrobek i zážitek - dobré jídlo
z místních surovin, řemeslný výrobek od místních lidí nebo něco, co zažijete pouze v Krušnohoří. Minulý týden získaly certifikaci dva nové produkty a na
další období obnovilo certifikaci osm výrobců. Certifikát získal Masopust po našem, jak si
ho užívají v Červeném Újezdu.
Certifikát si odnesl také David
Netolický z Jirkova, který vyrábí z ovoce a zeleniny od místních
zahrádkářů marmelády, sirupy
a chutney. Osm výrobců, kteří
měli zájem o obnovu certifikátu,
také uspělo. Většina z nich uváděla, že regionální značka pro ně
znamená větší zájem zákazníků
o jejich výrobky. „Každý z nich
je originální, velmi zručný a navíc nabízí něco, co je ryze Krušnohorské,“ chválila členka komise
a ředitelka Destinační agentury
Krušné hory Eva Maříková. Cer-

Certifikát znovu obhájila i originální autorská keramika ze Zaječic. Všechny produkty certifikované značkou
regionální výrobek najdete na www.regionalni-znacky.cz.
tifikát byl znovu udělen Dubskému perníku, K-šperkům, Bílinským dekorativním mýdlům, Vlněným výrobkům od Kloučků,
Háčkovaným hračkám a Originální autorské keramice ze Zaječic. „Zaječická keramika je příkladem toho, jak má regionální
produkt vypadat. Romana Kášo-

vá využívá při výrobě své keramiky hlínu, kterou nachází za Zaječicemi. Pracuje výhradně ručně
na hrnčířském kruhu. Své výrobky pálí v peci na zahradě a topí
v ní místním dřevem. Pálení keramiky je navíc obřad, kterému
mohou přihlížet i fanoušci zaječické keramiky. Výrobky se přes

léto nashromáždí a před zimou
se naskládají do pece. Pak se pec
dostaví a topí se pod ní, dokud
není vypáleno. Přesně takové výrobky si regionální značku zaslouží a pro ně je celá certifikace vytvořena,“ prozradila o certifikaci Eva Maříková.
(pur)

Snoubenci dávají přednost „ANO“ na zámku
LITVÍNOV – Obřadní síň na zámku Valdštejnů v Litvínově láká ke svatebním obřadům. Slavnostní atmosféře zámeckého sálu dala před
obřadní síní na litvínovské radnici přednost většina snoubenců.
Na radnici si „ano“ řekly letos pouze tři páry. Zámecký
slavnostní sál využilo 81 párů. Tři obřady se konaly na
Klínech, 4 v Českém Jiřetíně,
3 církevní a 7 obřadů na různých místech v Litvínově. Le-

P

tos mohli snoubenci využít
28 termínů pro svatby. Příští
rok jich bude jen 21. Pro příští čtyři roky má město třináct
oddávajících. Kromě starostky a obou místostarostů pověřila rada města výkonem sňa-

tečných obřadů v roce
2019 Petra Globočníka, Petru Gondovou,
Květuši Hellmichovou, Martina Kliku,
Rostislava Šímu, Milana Šťovíčka, Helenu
Zemánkovou Týřovou, Daniela Voláka,
Jana Vycpálka, Daniela Urika.
(pur)

Termíny sňatků v roce 2019:
19. 1., 16. 2., 30. 3., 6. 4., 27. 4.,
18. 5., 15. 6., 22. 6., 29. 6., 13. 7.,
20. 7., 27. 7., 10. 8., 17. 8., 31. 8.,
14. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 16.
11., 14.12.
Vítání občánků v roce 2019:
2. 3., 1. 6., 7. 9., 7. 12.

orušené paragrafy
Za dobrotu
na žebrotu

MOST - Na dobrosrdečnost
doplatil muž z Mostu. Dovolil
svému známému, aby u něj přespával. Ten ho ale místo vděku
okradl. Policie ho dopadla. „Vyšetřovatel obvinil 38letého muže z krádeže. Svému známému
měl odcizit spotřební elektroniku, mobil a šperky z bílého kovu. Poškozený vyčíslil škodu na
76 tisíc korun. Obviněnému hrozí až pětiletý trest. Policisté od-

cizené věci již nezajistili,“ uvedla
policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Zloděj diabetik
LITVÍNOV - Na podezřelého muže, který večer prochází
mezi zaparkovanými auty v ulici Tylova, upozornil litvínovské strážníky obyvatel této ulice. Do aut si měl muž svítit baterkou a oznamovatel se domníval, že jde o zloděje, který hledá
odemčené auto. Strážníci po-

dezřelého skutečně zastihli, jak
s baterkou svítí mezi zaparkovanými auty. Muž ale strážníkům
vysvětlil, že je diabetik a při záchvatu ztratil někde mezi auty brýle. Když záchvat odezněl,
dostal se domů, vzal si náhradní brýle a baterku a šel ztracené
brýle hledat. Strážníci jeho brýle
našli, za což jim muž poděkoval.

Topila pražci
HORNÍ JIŘETÍN - Městskou policii zavolali do Hor-

ního Jiřetína lidé, kterým vadil
černý zapáchající dým z komína jednoho z domů. Strážníci
přístrojem na měření škodlivin
zjistili, že byly překročeny povolené limity NH3 a CO. Provedli kontrolu dřeva, se kterým nájemnice domu topila.
Ukázalo se, že se jedná o staré
pražce. Ženu strážníci poučili, ta nechala kamna vyhasnout
a pro topení zajistí jiné dřevo.
Případem se bude zabývat odbor životního prostředí.
(pur)

zpravodajství
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Truhláři a kadeřnice z Hamru
vyjeli na zkušenou za hranice

lITVíNOV – Umělečtí truhláři a kadeřníci ze Střední odborné školy
v litvínově – Hamru vyjeli na zkušenou na Slovensko. Truhláři se
učili postupy při rekonstrukci historických budov či výrobu špaletových oken. Kadeřnice se kromě účesové tvorby zdokonalovaly také
v líčení, péči o pleť či si osvojily základy vizážistiky.
Vycestovat měli mladí lidé
díky projektu financovaného
z programu Erasmus+. Podívat
se mohli do Žiliny a Krásna nad
Kysucou. Partnerská Spojená
škola Žilina-Bytčica nabídla hamerským kadeřnicím jedinečnou možnost propojit znalosti ze svého oboru s oborem kosmetika. Děvčata se učila líčení
k různým příležitostem, pečovat o pleť nebo aplikovat umělé řasy a upravovat obočí. „Nyní znají základy vizážistiky, umí
kompletně sladit účes s líčením
k dané příležitosti. Je to neuvěřitelná výhoda při uplatnění na trhu práce,“ říká učitel odborného
výcviku Tomáš Maier.
Další neméně důležitou součástí stáže byla samotná účesová tvorba. Žákyně se zdokonalovaly ve vytváření společenských účesů, a to svatebních,
koktejlových a večerních. Vyvrcholením studijního poby-

tu pak byla kadeřnická soutěž
na téma Stužková, ve které reprezentovala hamerskou školu
Tereza Bruschová. „Stužková je
obdobou našich maturitních plesů, takže jsem zvolila elegantní
společenský účes do drdolu,“ vysvětluje.
Spolupráce s druhou spřátelenou školou není novinkou.
Podobnou stáž absolvovali hamerští truhláři již v minulém
roce. „Letošní projekt se jmenuje Znovu na zkušenou! Nebyl důvod měnit původní koncept stáže, protože se nám perfektně
osvědčil,“ přibližuje ředitelka
školy Jitka Francírková.
Truhláři se seznámili s původními technologickými postupy, které mohou v praxi využívat třeba při rekonstrukci historických budov. „Chlapci pracovali na výrobě dvojitého
špaletového okna. Ve spolupráci se žáky Střední odborné ško-

Z

Rady města Meziboří

Úklid listí je priorita
MEZIBOŘí - Rychlý nástup podzimu s sebou přinesl také spadané
listí, které pokrylo větší část Meziboří. Technické služby Meziboří se
proto v současné době zaměřují na jeho úklid.
„Shrabané listí je dobrý materiál do kompostu. V Meziboří je bioodpadu více než dost, a tak uvažujeme do budoucna o zřízení malé
kompostárny,“ prozradil starosta města Petr Červenka. Kromě úklidu spadaného listí se technické služby zabývají úklidem města a přípravou vánoční výzdoby, která by se měla prvně rozzářit při rozsvěcení vánočního stromu 30. listopadu.
(pur)

Žáci se během několika týdnů mohli rozhlédnout po krásách
Slovenska, zažít jinou kulturu a jiné zvyky, ale především se něco
nového naučit. Takovou příležitost dostalo celkem čtrnáct žáků oborů
kadeřník, truhlář a umělecký truhlář.
ly dřevařské v Krásně nad Kysucou krátili dílce, frézovali spoje na rámech oken, lepili rámy
i křídla, pracovali na kování
a na dalších pracích,“ popisuje
učitel odborného výcviku Miroslav Findeis. Projekt je vel-

kým přínosem pro pedagogy
i žáky. „Využíváme zkušenosti
partnerských škol. Žáci také vidí, jak se žije jinde a jak pro ně
může být cestování obohacující,“ uzavírá ředitelka Francírková.
(sol)

Do Vánoc musí být město uklizené i od listí.

Autodrom získal akreditaci ke školení
s odpočtem trestných bodů
MOST - Instruktoři mosteckého autodromu zahájili v těchto dnech
výuku a výcvik bezpečné jízdy řidičů, kteří se přihlásili ke školení
s odpočtem trestných bodů za přestupky v silničním provozu.
„Školení bezpečné jízdy s odpočtem bodů v učebnách a na
výcvikových plochách polygonu autodromu nabízíme už od
jeho zavedení v roce 2008, a to
s externími instruktory. Nyní
se nám podařilo získat potřebnou akreditaci, takže školení už
je zcela v naší režii,“ vysvětlila

ředitelka polygonu společnosti
AUTODROM MOST Veronika Raková.
Školení je určeno pro řidiče, kteří mají ke dni podání žádosti v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení za porušení povinností podle zvláštního

právního předpisu. Nesmějí
mít v součtu zaznamenáno více než deset bodů, zároveň žádný z přestupků nesmí být ohodnocen šesti a více body. Potvrzení o absolvování školení bezpečné jízdy má platnost 30 dní
ode dne vydání, řidič tak musí podat žádost o odečet bodů
v této lhůtě.
Nejbližší kurzy na autodromu se uskuteční 16., 18. a 29.
prosince, další pak bude násle-

Školení s odpočtem trestných bodů může už autodrom vykonávat „ve vlastní režii“. Má na to akreditaci.

dovat brzy po Novém roce. Konec roku je navíc podle Veroniky Rakové velmi výhodným
termínem. „Odečíst body na základě školení je totiž možné jen
jednou v kalendářním roce. Kdo
nasbíral více bodů a i po školení
v prosinci mu nějaké zůstanou,
může se už zkraje roku 2019 nechat proškolit znovu,“ vysvětlila. „Principem školení je, aby
si řidiči uvědomili, proč trestné body obdrželi. Tomu odpovídá i tříhodinová teoretická část
v učebně. Na plochách při absolvování konkrétních modelových
situací za volantem pak účastníci školení stráví ještě o půl hodiny déle. Maximální důraz
klademe na uvědomění si rizik a důsledků jednání, za které
byl řidič pokutován. Nejčastějšími přestupky, jichž se tito řidiči dopouštějí, jsou nepřiměřená
rychlost, telefonování za jízdy či
nepoužití bezpečnostních pásů,“
uvedl hlavní instruktor autodromu Marek Kohoutek.
Splnit veškeré podmínky nutné pro absolvování školení řidiči musejí v týdenní lhůtě před
samotným školením, počítají se
přitom pracovní dny.
(nov)

Hejtman navštívil Krušnohorské hasiče
ké zakoupena hasičská technika,
díky které se zlepšila akceschopnost hasičských sborů, např. výsuvný žebřík, hasičský vůz, zásahová výstroj (požární obleky),
požární automobil CAS, hasičský technický vůz. Dále se konaly soutěže mladých hasičů, jazykové kurzy či společné cvičení.
Projekt se realizoval díky podpoře Evropské unie - Fondu pro
regionální rozvoj.
(nov)

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

ÚSTECKÝ KRAJ - Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a starostové partnerských měst Oseka, Nové Vsi v Horách, Hory Sv. Kateřiny, Deutschneudorfu a Olbernhau se sešli v posledně jmenovaném městě při příležitosti představení závěrečné části projektu
spolupráce hasičů v příhraničním regionu Erzgebirge / Krušnohoří.
„V horských oblastech našeho
příhraničí je více než kde jinde
důležitá kvalitní, rychlá a účinná součinnost všech složek integrovaného záchranného systému,
a to z obou stran hranice. Realizace podobných projektů významně
přispívá k lepší znalosti prostředí,
posílení dobrých vztahů a zlepšení spolupráce. Věřím, že pro místní hasiče byl projekt velkým přínosem,“ shrnul hejtman Oldřich
Bubeníček. Z projektu byla ta-

HAVARIJNÍ SLUŽBA

800 136 018

SERVIS DOMÁCÍCH

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

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

Hejtman debatoval se starosty o potřebě spolupráce hasičů.

10

30. listopad 2018

zpravodajství/inzerce

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

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

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

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

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

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

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

RŮZNÉ

■■Pronajmu

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

aparát MAGINOU MOTOR s pouzdrem.Tel.: 608 205 053
■■Prodám televizor SONY BRAVIA KLV V32A10E, úhl. 80 cm.
500 Kč. Tel.: 602527240
■■Prodám urnový hrob na starém hřbitově. Tel.: 723114839
■■Prodám sedačku s úložným
prostorem, dvě křesla, tři taburety. Barva šedobéžová. Cena dohodou. Tel.: 722 264 870
■■Prodám mikrovlnku s grilem,
téměř nová, bílá. Za 500 Kč odvezu. Tel.: 736 164 363
■■Prodám pojízdnou tašku na
nákup na kolečkách, téměř nová
za 250 Kč. Dále tepelnou dečku
120 x 60 cm do postele na el. 220
W za 300 Kč. Tel.: 736 164 363
■■Prodám přilbu modrou s mo-

MECHANIK
ELEKTRONICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

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

tivem, na lyže RED LABI TRACER
20, italská, 200 Kč. Zim. brusle
pánské č. 39 + brusle CANADY č.
6 po 200 Kč. Tel.: 736 164 363
■■Prodám obývací stěnu včetně
skříně 3 500 Kč a věšákovou stěnu
– dohodou. Vše v Mostě. Tel.: 607
277 880 VEČER
■■Prodám 2 x válendu s čal. polstry 2 000 Kč. Málo používanou
světlou ložnici: 2 x skříně, toaleta,
postele včetně matrací, 2 x noční
stolek, peřiňák 3 500 Kč. Tel.: 607
277 880.

SEZNÁMENÍ

■■Touto

cestou bych se chtěla
seznámit se spolehlivým, hodným
mužem. Je mi 35 let, jsem z Mostu
a mám 10letou dceru. Mělo by mu
být do 45 let. Telefon 607 109 439

■■Touto cestou bych se chtěl seznámit s ženou od 30 – 40 let na
dopisování, možná i více. Je mi 30
let, pocházím z TP, mám sportovní postavu a více se dozvíš, když
mi napíšeš. ZN: adresa v redakci
■■Chtěla bych se seznámit s mužem 60 – 70 let z Mostu na přátelský vztah a možná i více. Telefon:
606 322 812. I stáří je hezké.
■■Je ti smutno a toužíš po spokojeném životě ve dvou? 55letá
žena hledá muže nekuřáka, který
si umí vážit lásky a upřímnosti a
již nechce být sám. Tel. 721 530
179
■■Můžem prožít ještě krásný
kus života ve dvou. Je mi 59 let,
jsem domácí kutil, nekuřák a abstinent. Hledám ženu z Mostu
a okolí od 45 do 65 let, kuřačka
nevadí. Telefon: 775 937 582. Můžeš i SMS
auto, moto

■■Prodám

na Fiat Siencento
potahy sedadel, chránič volantu
proti slunci, polstrování do kufru.
Cena 300 Kč. Dále dvoubarevný
pelíšek pro kočičku. Cena 120 Kč.
Telefon: 606 262 236

Zaměstnání

■■Hledám

zedníka nebo pomocného dělníka na rekonstrukci 3 bytů + další práce v Českých
Zlatníkách. Telefon: 606 264 380
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tel.: 476 108 410, 737 261 941
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Předplatné:
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přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka, hospic, HSRM, fotbalový stadion Most,
Hipodrom Most, dopravní podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží,
Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora,
čerpací stanice GO, Unipetrol, KSK
Komořany, United Energy, a. s.,
Městský úřad Meziboří, Domov
důchodců Meziboří, Citadela,
Resort Loučky, Spolužití, Tenba,
knihovna, zimní stadion, Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice, zdravotní
středisko Horní Jiřetín, Městský
úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

sport
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Litvínov doma na mistra nevyzrál, těsně prohrál
Litvínov – Hokejisté extraligového HC Verva Litvínov počtvrté
v řadě prohráli a v tabulce se propadli do té horší poloviny. V neděli
doma nestačili na úřadujícího mistra, brněnskou Kometu, se kterou
těsně prohráli 2:3. Aktuálně Litvínovu patří devátá příčka v tabulce.
„Do utkání jsme šli s tím, že
chceme prolomit šňůru neúspěšných výsledků. Myslím si, že
utkání bylo vyrovnané. První
třetinu byl lepší soupeř, ve druhé
jsme to trošku srovnali. Byla tam
spousta neproměněných šanci, jak na jedné, tak i na druhé
straně. Ve třetí třetině to bylo kdo
s koho. Na jedné straně nejsme
schopní proměnit gólovou šanci a ze situace 2 na jednoho jsme
inkasovali. V závěrečné power
play už se nám branku vstřelit
nepodařilo. Myslím si, že náš výkon nebyl úplně špatný a věřím,
že od takové hry se můžeme odrazit,“ řekl po utkání trenér domácích Radim Skuhrovec.

HC Verva Litvínov – Kometa Brno 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Branky a nahrávky: 16. Válek (Petružálek, Ščotka), 29. F. Lukeš – 11.
Mueller (P. Holík, Zaťovič), 35.
Kašpar (P. Holík, O. Němec),
58. L. Čermák (Dočekal). Rozhodčí: Hradil, Úlehla – Gerát,
Hynek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. Diváci: 5 345. Střely na
branku: 40:27. Sestava HC Verva Litvínov: Janus (Hanuljak) –
Ščotka, Porseland, L. Doudera,
Hunkes, Suchánek, Březák, Romančík – Válek, J. Mikúš, Petružálek (C) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – Korkiakoski, J.
Kloz, D. Tůma – Matoušek, M.
Hanzl, M. Havelka.
(jak)

Celek Bílí Tygři Liberec
bude dalším soupeřem týmu
HC Verva v utkání Tipsport
extraligy. To se na Zimním
stadionu Ivana Hlinky odehraje v pátek 30. listopadu
od 17.30 hodin.

Černí andělé budou
také na Evropě

Litvínov tentokrát doma neuspěl.

Opět se bude hrát hokejový
Christmas Cup, už po dvacáté
Most, Bílina - Jubilejní 20. ročník mezinárodního hokejového turnaje Christmas Cup už zná své účastníky. Do finálního rozlosování
zbývá jen několik málo týdnů a v tuto chvíli je už jasné, kdo v jakých
věkových kategoriích bude na turnaji startovat. Jako každý rok jsou
do turnaje přihlášené již ostřílené týmy, ale i nováčci. Hrát se bude
pět turnajů.
Ročník zahájí kategorie U10,
tedy hráči narození v roce 2009
a mladší. Ta bude hrát ve dnech
10. - 12. prosince, za účasti 8
týmů - HC Draci Bílina, Mostečtí Lvi, South Stars, Czech
Stars, Slovakia Talents (SK), HC
Sparta Praha I, HC Sparta Praha
II a HC Litvínov.
Turnaj kategorie U9, tedy
hráčů ročníku narození 2010
a mladších, bude probíhat ve
dnech 13.–14. prosince a hrát
jej bude 14 týmů. A to HC
Draci Bílina, Avantgard Hockey (Eu), Mostečtí Lvi, South
Stars, Czech Stars 1, Czech Stars
2, Slovakia Talents (Sk), Pilsen

Wolves, Piráti Chomutov 1, Piráti Chomutov 2, HC Sparta
Praha 1, HC Sparta Praha 2, HC
Litvínov 1 a HC Litvínov 2.
Pro kategorii U12, hráče kteří se narodili v letech 2007/08, je
vypsán turnaj ve dnech 17.–19.
prosince a hrát bude 15 mužstev - HC Draci Bílina, Avantgard Hockey (Eu), Mostečtí Lvi, North Stars, Young Talents, South Stars, Czech Stars
1, Czech Stars 2, Slovakia Talents (Sk), Hockey Flaming
Stars, Dukla Trenčín (Sk), White Bears 2008 (Rus), Hokeja
Klubs Tukums (Lv), HC Litvínov a Junosť Minsk (Ua).

Ve stejném termínu si to mezi sebou rozdají týmy kategorie U16 (2003/04). V turnaji bude startovat 7 týmů,
a to HC Draci Bílina, Avantgard Hockey (Eu), Mostečtí Lvi,
North Stars, HC Slovan Bratislava (Sk), Břeclav a Junosť Minsk
(Ua).
Poslední kategorií, která se
na Christmas Cupu 2018 představí, bude U14 (2005/06) ve
dnech 20. - 22. prosince. Turnaj bude hrát 16 týmů - HC
Draci Bílina, Mostečtí Lvi,
North Stars, South Stars, HMS
Select (Sk), HC Slovan Bratislava (Sk), SRG International Team
(UAE), KAC Klagenfurt (A), SC
Reichersbeuern (D), Valmeira HK (Lt), CEHA (D), International Hockey Development
(Eu), HC Rytíři Kladno, HC
Letci Letňany, Young Talents
a HC Litvínov.
(jak)

Krasobruslaři zabodovali ve Slaném
Mostecký oddíl představil svůj tým

Slaný - V sobotu mostecký krasobruslařský oddíl vyrazil na OBO
závod do Slaného, kde se na ledě představilo osm krasobruslařek.
V dopoledních hodinách
svoji jízdu jako první předvedla
adultka Adéla Pechancová, která vybruslila krásné druhé místo. Hned po ní na led naskočily a prvky předvedly nejmenší krasobruslařky, a to Michelle
Eve Kučabová, přípravka mini a Tereza Ciprová, přípravka.
Michellka při své závodní premiéře vybruslila krásné páté
místo. Terezka opět nezklamala a dokázala, že je ta nejlepší,

když si vystoupala na zlatý stupínek.
V odpoledních hodinách na
led nastoupily Mariana Kordíková, nováček ml. C, Viktorie
Wachtelová, nováček st. C a Sophie Mego, žačka nejmladší C.
Marianka zažila bruslařské okno, ale nezazmatkovala a zaimprovizovala vlastní jízdu, která
ji vynesla na bronzovou příčku. Viktorka si v den svých narozenin vybruslila krásné páté

V pátek Litvínov
vyzve Bílé Tygry

místo. Sophinka ve velké konkurenci skončila na místě jednadvacátém. V hodinách večerních se v kategorii žaček C
předvedly hned dvě závodnice a to Alexandra Vitmayerová
a Markéta Ciprová. Markétka
zajela krásnou jízdu, kterou si
vysloužila šestou příčku. Hned
za ní na příčce sedmé se umístila Saška, která však jízdu zajela v bolestech ze zranění a po
jízdě se rozhodla, že zdraví je
přednější a na nějaký čas pověsí brusle na hřebík.
(jak)

Mostečtí Lvi přivezli body z venku,
přehráli domácí Nymburk
Nymburk – Po dvou domácích neúspěších s Jabloncem a Kobrou
tým Mostečtí Lvi v dalším utkání II. hokejové ligy naplno bodoval.
Stalo se tak na ledě NED Hockeye Nymburka a Lvi zde zvítězili rozdílem třídy 2:6. Most je aktuálně na druhém místě v tabulce, za vedoucím Sokolovem.
NED Hockey Nymburk – Mostečtí Lvi 2:6 (2:1, 0:2, 0:3). Branky a nahrávky: 8. Kuzďas (Wiencek, Král), 17. Stehlík (TS) – 6. Mála (Hrdlička, Havlůj), 28. Vašíček, 40. Bakrlík (Kýhos, Mical), 43.
Böhm (Vašíček), 43. Mical, 57. Mical (Smolka). Rozhodčí: Vokřál –
Tasch, Ovsík. Sestava týmu Mostečtí Lvi: Hanuljak (Chabr) – Polák,
Urbánek, Sklenička, Kunrt, Havlůj (C), Fučík, Čmolík – Přeučil T.
(A), Hrdlička, Vašíček, Böhm, Kýhos, Nedrda V. (A), Mical, Bakrlík, Mála, Smolka. Trenér: Kašťák, Šafner.
(jak)

Kvarteto mosteckých házenkářek se představí na
mistrovství Evropy, které
v sobotu startuje ve Francii.
Černí andělé, Jana Šustková, Dominika Zachová, Sára Kovářová a Veronika Mikulášková do dějiště šampionátu odletěli s českou reprezentací v úterý. V sobotu pak
rozehrají boje v těžké základní skupině, kde na Češky čeká Rumunsko, Norsko a Německo.

Lvi se střetnou
s Kolínem
Druhá hokejová liga pokračuje v sobotu 1. prosince
dalším kolem. V něm se tým
Mostečtí Lvi představí na domácím ledě. Jeho soupeřem
bude v A – BENET Aréně od
17.30 hodin tým SC Kolín.

Charitativní burza
dresů BK Baník
V úterý 11. prosince se
od 17.00 hodin uskuteční ve sportovní hale v Mostě Vánoční sportování spojené s dobrovolnou charitativní burzou dresů BK Baník
Most. Veškerý zisk z ní bude použit na zakoupení dárků pro dětské oddělení mostecké nemocnice. Proběhnou také soutěže dětí kategorie U11–U15. V 19.00 hodin
pak začne již tradiční zápas
děti vs. rodiče.

V Mostě se poběží
Christmas Run
Vánoční zážitkový běh
Christmas Run se poběží
v Mostě a podle pořadatelů již doslova tluče na dveře. „Nasaďte si rukavice, připravte santovskou čepici a vyběhněte 9. prosince s námi,“
lákají pořadatelé. Start bude
na 1. náměstí v 17.00 hodin.

Dorost hraje v sobotu
s Třemošnou
Tým dorostenců HC Litvínov se v posledním utkání základní části představí na
domácím ledě. Stane se tak
v sobotu 1. prosince, kdy se
od 12.00 hodin střetne s Třemošnou.

Grznárová startovala
na republice

Malé naděje krasobruslařského oddílu.

V jihočeském Českém
Krumlově se uskutečnil republikový šampionát mladších žáků, na kterém měl Baník Most jedinou zástupkyni Terku Grznárovou. Ta jela na republiku hlavně sbírat
zkušenosti. V 1. kole narazila
na velmi šikovnou Báru Bursovou /SK Hamr/ a byla z toho trochu krutá prohra 0:2.
Zápas o pořadí si Czajová
z TJ Orlová – Lutyně opravdu užila a vybojovala cenné
vítězství 2:1 na sety.
(jak)
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Vánoční těšení začíná v Litvínově na zámku
LITVÍNOV – V Litvínově rozsvítili vánoční strom na
náměstí Míru a vernisáží zahájili výstavu Vánoce po
celý rok. Vánoční těšení pod Krušnými horami tak
oficiálně začalo.
Rozsvěcení vánočního stromu předcházel celodenní vánoční jarmark. Světlo do centra města
přivezl svatý archanděl Michael v doprovodu dalších andělů. Vernisáží byla zahájena také výstava
vánočních stromků v zámku Valdštejnů. „Vánoční
stromky s netradičními ozdobami, které inspirují vyrobit si vánoční ozdoby vlastními silami, vystavujeme letos už po osmnácté. Poprvé se výstava konala
v roce 2001 ještě v Galerii Radniční sklípek. Letos máme stromků dvacet a je jeden hezčí a nápaditější než
druhý,“ pochválila místní umělce Dáša Wohanková
z propagace města. K vidění na zámku Valdštejnů
je například stromek ozdobený velmi netradičně
koulemi s motivem české vlajky, nechybí perníkové ozdoby, po vánočním stromku se prohání vláček z dílny místního patchworkového klubu. Vánoční stromky budou v zámku vystaveny po celý
rok. Vidět je můžete od středy do neděle od 9 do
17 hodin. Nové ozdoby dostanou až před Vánocemi v roce 2019. Rozsvěcením stromu a vernisáží
výstavy ale Krušnohorské Vánoce teprve začínají.
(pur)

VÁNOCE PO CELÝ ROK 2018-2019

Zahájení výstavy tradičně i zcela netradičně
ozdobených vánočních stromků
2. prosince, 9.00 hodin, kostel sv. Michaela archanděla
MŠE SVATÁ - ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
2. prosince
DEN SVATÉHO MIKULÁŠE
RETROBUS ŠKODA 706 RTO
Kyvadlová doprava mezi Mostem a Litvínovem
10.00-18.00 hodin, zámek Valdštejnů
FLÉR JARMARK
Nabídka rukodělné, řemeslné a umělecké tvorby
zámecká kuchyň
TVŮRČÍ DÍLNY
16.30 hodin, Zámecký park
ĎÁBELSKÁ OHNIVÁ SHOW
17.00 hodin, nádvoří zámku
O ŽIVOTĚ SV. MIKULÁŠE
Divadélko o historii oblíbeného světce,
nadílka balíčků od rodičů dětí
5. prosince
14.25-18.45 hodin, tramvajová zastávka u „Elka“ v Litvínově
JÍZDA MIKULÁŠSKOU TRAMVAJÍ (8 jízd)
11. prosince
17.00 hodin, Městská knihovna Litvínov
CHLUPATÉ VÁNOCE
Charitativní večer na podporu Městského útulku pro psy Litvínov
23. prosince
16.00-18.00 hodin, nám. Míru u vánočního stromu
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
24. prosince
21.00 hodin, kostel sv. Michaela archanděla
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
31. prosince
17.00 hodin, nám. Míru
RODINNÝ SILVESTR

