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Voda příští rok podraží o necelou korunu
MOSTECKO – Od příštího roku si opět připlatíme za vodu. Místo
současných 98,67 korun zaplatíme nově za kubík vody 99,55 korun.
Voda tak podraží o 88 haléřů. Mohla by zlevnit v případě, pokud
stát, jak avizoval, sníží sazbu DPH.
Obyvatelé severních Čech tak
zaplatí za vodné a stočné v příštím roce o 0,9 procent více než
letos. „Nárůst ceny vody zůstává
hluboko pod mírou inflace, která
se pohybuje kolem 2,3 procenta.
Základním parametrem pro stanovení ceny vody je její spotřeba.
Čím více kubíků potrubím proteče, tím levnější může cena jednoho kubíku být, jelikož náklady na
provoz a údržbu potrubí zůstávají pořád stejné - ať voda potrubím teče, či nikoliv,“ uvedl mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík. Cenu vody
ovlivňuje řada dalších faktorů,
mezi nimi i nutnost obnovy vodohospodářského majetku. To
je pro Severočeskou vodárenskou i nadále prioritou.
Rozsáhlá vodárenská soustava napojená na bohaté místní vodní zdroje přináší obyvatelům severních Čech řadu vý-

hod. „Sucho, které letos na celém
území ČR panovalo, se severočeského regionu v oblasti zásobování pitnou vodou nijak nedotklo.
Velkou výhodou SVS je totiž velice propracovaný distribuční systém s dostatečnými zásobami
a zdroji pitné vody, díky kterému
si dokáže poradit i s extrémním
suchem,“ říká Jiří Hladík a podotýká, že cena vody se zvyšuje
minimálně i přes to, že se v roce
2019 počítá s vyššími investicemi do obnovy a oprav vodárenské infrastruktury.
„Přestože jsou investice do obnovy a oprav i nadále masivní,
SVS cenu vody nenavyšuje ani
o míru inflace. Pokud stát sníží
u vody sazbu DPH, jak avizoval,
a legislativně se to stihne do konce roku, SVS toto snížení do ceny
vody plně promítne,“ říká generální ředitel SVS Bronislav Špičák.
Ì

Severočeská vodárenská společnost stanovila cenu vodného a stočného pro rok 2019 ve výši 86,57 Kč (bez 15% DPH)
za kubík.

Roční výdaje za osobu na vodné a stočné představovaly v roce 2016 podle Českého statistického úřadu 2 023 korun, což je asi polovina výdajů na plyn
(4 199 Kč) a třetina výdajů na elektřinu (6 032 Kč). Výdaje na vodu jsou tak paradoxně srovnatelné třeba s výdaji na alkoholické nápoje (1 928 Kč) nebo
tabák (1 743 Kč).

Program
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 Christmas Run
Most
MOST – V neděli

NEDĚLE
09. 12. 2018

9. 12. startuje 1. ročník

14.30 – 16.15
Registrace závodníků
a vyzvedávání
startovních čísel

běžců je v 17 hodin na

14.30 – 15.30
Registrace dětských
závodníků nezávodní běh
15:00 - 15:00
Otevření ÚSCHOVNY
16:00 -16:00
Start 1 km KAPKA
NADĚJE KIDS
CHRISTMAS RUN
16:45 - 16:55
Řazení běžců na start
16:55 - 16:59
Rozprava k závodu
17:00 - 17:05
Start 5 km ČEPS
CHRISTMAS NIGHT RUN

zážitkového běhu ČEPS
Christmas Run Most. Sraz
1. náměstí.

 Divadelní Vánočky
MOST – Městské divadlo
Most uvede 15. 12. od
18 hodin tradiční setkání
„Vánočky“ při příležitosti
vánočních svátků.
Vstupné: 70 Kč, pro členy
KPD 50 Kč.

 Verona live
MOST – V music aréně
Nový Obzor vystoupí
8.12. od 21 hodin skupina

17:50 - 18:00
Vyhlášení

VERONA. Skvělá hudba

18:00 - 18:00
Uzavření ÚSCHOVNY

Vstupné 90 Kč v

18:00 - 18:00
Konec

Manhattan music club, síť

a párty až do rána.
předprodeji Ticketlive,
Next Gyros Most.

Předání světla sv. Barbory
MOST – Tento pátek 7.12. bude mostecké 1. náměstí patřit horníkům a jejich patronce svaté Barboře. Tradiční pochod za předáním
světla svaté Barbory, která má chránit naše město, vyrazí v 17 hodin od Rozkvětu.
Trasa průvodu zůstává
stejná jako v předešlých letech a stejně se opět předpokládá i velký počet aktérů i příznivců této akce.
Průvod projde nákupní galerií Central a odtud zamíří
na 1. náměstí. Zde proběhne zlatý hřeb programu, kterým je předání světla svaté
Barbory nejvyššímu představiteli města. Tato hornická tradice se v Mostě praktikuje řadu let a u veřejnosti
se těší stále větší oblíbenosti.
„Moc nás těší, že se tato tradice v Mostě ujala. Dnes už se
průvody s havířskou patronkou pořádají prakticky po ce- Zdroj: wikipedia.org
lé republice,“ uvedl Zbyněk
Jakš, předseda Spolku severočes- řů včetně permoníků. Cestou plákých havířů a organizátor akce. nují havíři jako každý rok místPředání světla svaté Barbory bylo ním vysvětlovat původ legendy
jednou z hornických tradic, kte- o svaté Barboře a také důvod,
ré se spolek snažil před lety zno- proč je patronkou horníků, razičů tunelů nebo dělostřelců. Kouvu oživit.
Barboru k nejvyššímu předsta- zelná moc světla nejenže ochrání
viteli města – primátoru Janu Pa- město, ale umožňuje nahlédnout
(nov)
paregovi doprovodí průvod haví- i do budoucnosti.

S

vatá Barbora byla podle legendy dcerou krále v malo
asijské Nikodémii. K otcově nevoli se stala křesťankou,
za což byla uvržena do věže. Podařilo se jí však utéct a skrýt se v nedaleké skále, která se před ní rozestoupila
a poskytla jí útočiště. Proto je svatá Barbora patronkou horníků a ochránkyní věží. Její osud však skončil tragicky. Po zradě byla souzena a nakonec rukou vlastního otce popravena.
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komunální politika

Kluziště se otevře i s novým zázemím
MOST – Veřejnost, zejména děti a mládež, se může už koncem tohoto týdne těšit na bruslení v parku u magistrátu. Mobilní kluziště se
tu letos objeví s novým zázemím a kvalitním ledem. Zabruslíte si už
7. prosince od 14 hodin.
Město nechalo vybudovat
v parčíku u magistrátu, kde se
v minulém roce poprvé objevilo mobilní kluziště, zpevněnou plochu a dodalo sem i nový
mobiliář. Přibylo i nové veřejné
osvětlení. „Letos se lidé mohou
těšit na modernizované kluziště,
okolo něj budou nové rošty podél celého obvodu, takže nehrozí,
že budou mít lidé boty od bahna.
Bude tu nové zázemí včetně vyhřívané zastřešené přezouvárny,
půjčovna bruslí apod. Vše bude
za stejné ceny jako loni,“ uvedl
Petr Formánek, ředitel Sportovní haly Most, která kluziště provozuje.
Dospělý i dítě zaplatí za jedno bruslení dvacetikorunu. Zvýhodněné je rodinné vstupné 2+2
za 50 korun. Osoby ZTP a senioři mají bruslení zdarma. Po-
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kud si chcete zabruslit a nemáte brusle, můžete si je zde půjčit.
Jednorázové půjčení stojí padesát korun s vratnou zálohou pěti set korun. U kluziště také nebude chybět základní občerstvení. „Kluziště necháme na místě až do konce února. Plánujeme
zde také i některé osvědčené akce,
jako například valentýnská diskotéka pro zamilované 14. února apod.,“ doplnil dále Petr Formánek.
Otevírací doba kluziště bude
v obdobném režimu, který se již
osvědčil. Dopoledne bude ledová plocha kluziště určena zdarma pro školy z celého okresu
a také pro mateřinky. Odpoledne až do večerních hodin pak
pro širokou veřejnost. Ve všední
dny od 14 – 20 hodin, v sobotu a neděli pak od 10 do 20 ho-

din večer. Mezi svátky, kdy mají děti prázdniny, bude pak ledová plocha pro veřejnost otevřena od 10 hodin. „V loňském
roce mělo kluziště velkou návštěvnost, což nás těší a prodlužoval se provoz oproti plánu. Letos proto bude otevřeno o svátky,
a déle i o prázdninách. O Štědrý den bude kluziště otevřeno od
9 do 14 hodin, první a druhý svátek vánoční pak od 13 do 20 ho-

din. Stejně bude otevřeno i o Silvestra. Na Nový rok bude zavřeno,“ upozorňuje ředitel sportovní haly a dodává: „Jsem rád, že
je o kluziště velký zájem a to i ze
strany teenagerů. Místo zevlování
v ulicích tráví čas sportem a smysluplně, stejně tak i rodiny s dětmi místo procházení se po nákupních centrech. To je i hlavní smysl, proč se zde kluziště provozuje.“
(sol)

Knihovna začne půjčovat elektronické knihy
Statutární město Most - Magistrátu města Mostu přijme
zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:

REFERENT/KA (REDAKTOR/KA)
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ PRIMÁTORA
A TAJEMNÍKA
OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE NA DOBU URČITOU –
PO DOBU RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ (CCA OD 4/2018 DO 11/2021)

POŽADAVKY
minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,
výhodou humanitního zaměření,
výborný písemný projev a znalost českého jazyka,
výhodou publikační činnost, praxe v médiích.
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 (redaktor/ka)
Bližší informace o pracovní pozici poskytne vedoucí oddělení
Mgr. Alena Sedláčková (tel.: 476 448 318)

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY
5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba,
stravenky, možnost dalšího vzdělávání
Přihlášky musí být doručeny nejpozději
do 14. 12. 2018 – 12.00 hodin.

Prostě „Rybovka“
MOST – Ani letos nebude na pódiu Městského divadla v Mostě
chybět Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Koncert se uskuteční
17. prosince od 19 hodin, vstupenky jsou již v prodeji.
V první části večera nazvaného Staročeské Vánoce v mosteckém divadle - Česká mše vánoční J. J. Ryby vystoupí sólisté Jiří Seidl
a Radovan Skalický v Koncertu F-dur J. K. Vaňhala pro dva fagoty
a orchestr. Ve druhé části si posluchači vyslechnou na přání Českou
mši vánoční v provedení kvarteta sólistů, ženského pěveckého sboru Clavis Cordium a Pražského mužského komorního sboru. Spoluúčinkuje Festivalový orchestr Petra Macka, umělecký vedoucí Petr Macek, dirigent Jiří Štrunc. Vstupné: 300 Kč.
(nov)

Dva dny vše za korunu!
MOST - Městská knihovna Most uspořádá ve dnech 10. – 15. prosince zimní burzu vyřazených knih, časopisů, hudebních nosičů a hudebnin za nízké ceny.
V pátek a v sobotu vše za korunu! Burza se uskuteční v místnosti číslo 127 v přízemí za infocentrem vlevo – v běžných otevíracích
hodinách knihovny.
(nov)

Kdo si pospíší, ušetří...

MOST – Návštěvníci mostecké městské knihovny se mohou brzy těšit
na novinku, kterou plánuje knihovna spustit ještě během prosince. Půjde o půjčování elektronických knih.
V současné době mostecká
knihovna testuje nový systém půjčování elektronických knih v systému ereading. „Nakoupili jsme
zařízení potřebná ke spuštění ereadingu a nyní ho testujeme, aby vše
fungovalo, jak má. K zápůjčce budeme mít i čtečky, na zkoušku jsme
pořídili zatím tři. Půjčovat je budeme na zálohu tisíc korun. Zápůjčka
elektronické knihy by měla být na
dobu třiceti jedna dní, pak se automaticky kniha smaže. Čtenářům
samozřejmě přijde upozornění, že
se blíží konec zápůjční doby,“ podotýká k fungování nového sys-

tému ředitel mostecké knihovny
Petr Petrik. „K elektronickým knihám se čtenáři dostanou přes náš
on-line katalog. Na celou nabídku
titulů se mohou předtím podívat
na web ereadingu,“ vysvětluje Petr
Petrik a dodává, že zpočátku bude
knihovna půjčovat jen tři e-knihy na měsíc pro jednoho čtenáře. „Zápůjčky budou pochopitelně
zdarma a v počtu tří knih na jednoho čtenáře. Navýšení počtu půjčovaných titulů časem zvážíme,“
uvedl dále.
Nejblíže si lidé mohou elektronickou knihu zapůjčit například

v litvínovské knihovně, která je na
Mostecku průkopníkem. „E-knihy mají řadu výhod. Například je
možné zapůjčit si ji odkudkoliv, kde
se nacházíte a kdykoliv, jste-li právě
na dovolené apod. Fyzicky ale nemusíte do knihovny přijít. Nemusíte čekat na novinky, až na vás přijde řada, je jedno, kolik si ji vypůjčí lidí,“ vyjmenoval některé z výhod Petr Petrik. Podle průzkumů
mají o e-knihy zájem překvapivě

i mnozí senioři. „Pokud mají starší
čtenáři elektronická zařízení, je to
pro ně snadné. Nemusejí knihy fyzicky nosit, mohou si zvětšit písmena apod. Takže mají o tuto nabídku valný zájem. Elektronické půjčování knih je a bude naší doplňkovou službou, která rozšíří nabídku.
Určitě to není na úkor čtení papírových knih,“ ujišťuje ředitel knihovny. Knihovna plánuje spustit systém v polovině prosince.
(sol)

Elektronickou knihu si bude moci zapůjčit zdarma každý, kdo je registrovaným čtenářem, má zařízení připojené k internetu, jako je například chytrý telefon, tablet, počítač atd. Nebo bude možné si elektronickou knihu půjčit
společně s čtecím zařízením, tzv. čtečkou.

Na Velebudické je nový kruhák s majákem
MOST – V Mostě vznikl další kruhový objezd a to na silnici Velebudická, v místech křížení s ulicí
J. A. Komenského. Kruhák, který
v Mostě nese pořadové číslo 22,
je zatím ve zkušebním provozu.
„Jedná se o kruhák zřízený jen
pomocí vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení.
Po obvodu kruhového objezdu byly instalovány zpomalovací polštáře a uprostřed je dopravní maják,“
sdělil Vojtěch Brzoň, vedoucí oddělení registrací, dopravy a komunikací mosteckého magistrátu. Hlavním důvodem pro vytvoření okružní křižovatky je zlepšení plynulosti silničního provozu
zejména při výjezdu z ulice J. A.
Komenského. „Jeho vybudováním by se měl také odstranit problém s výjezdem od čerpací stanice, kdy často dochází k situacím, že vozidla vyjíždějící od čerpací stanice nedávají přednost
vozidlům odbočujícím vlevo z ulice
J. A. Komenského,“ informovala dále mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Provoz na novém kruhovém objezdu se bude po čase vyhodnocovat
a v případě nutnosti tu město zrealizuje další úpravy.
Problematická situace by se
měla v příštích letech vyřešit také
na křižovatce ulic Topolová, Lipová a Zd. Štěpánka. Jedna z posledních klasických křižovatek by
se měla předělat také na kruhový objezd. Tato křižovatka si ale
vyžádá složitější stavební úpravy.
Kulaťák místo trojúhelníkové křižovatky, kde často dochází k dopravním nehodám, by pak měl
mít pořadové číslo 23.
(sol)

Kruhový objezd, který vznikl kvůli nepřehledné dopravní situaci a častému chybování řidičů, není běžným
kruhovým objezdem.

zpravodajství

Na Mostecku chybějí řidiči autobusů, dopravní
podnik je vycvičí ve vlastní autoškole
MOSTECKO – Dopravní podnik
má nedostatek řidičů autobusů. Provádí proto náborovou
kampaň a zájemcům nabízí kurz
autoškoly a úhradu jeho nákladů. Řidiči by navíc měli v příštím
roce dostat přidáno.
Většina dopravců nejen v regionu hlásí nedostatek řidičů,
stejná situace je i v Dopravním
podniku měst Mostu a Litvínova. „S tímto problémem se potýkáme dlouhodobě, snažíme se
proto vychovávat vlastní řidiče
ve vlastní autoškole,“ řekl ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský. Jak doplnil, zájemcům umožní dopravní podnik
získat řidičské oprávnění skupiny D a profesní průkaz a po dohodě i uhradí vzniklé náklady.
„Do doby, než je řidič připravený, mu nabídneme pracovní místo,“ doplnil ředitel Dunovský.
Dopravní podnik dosud disponoval jedním cvičným autobusem, jehož vytíženost je však veliká. Doteď byl k dispozici pouze autobus autoškoly s manuálním řazením. Protože však je
většina vozidel MHD vybavena
automatickou převodovkou, vychází dopravce této skutečnosti
vstříc. Zajistil a nechal upravit
autobus autoškoly s „automatem“. Vůz již můžete potkat při
cvičných jízdách. „Jde o městský autobus Citelis, který nemá
manuální řazení, ale je vybavený automatickou převodovkou.
Adepti řidičského řemesla se tak
naučí jezdit s automatickou převodovkou, kterou je vybavena
většina vozidel v našem vozovém

Pozitivní zprávou pro nastávající řidiče také je, že by měli dostat v příštím roce přidáno. „Dopravní podnik
plánuje další navyšování mzdových prostředků, a nepůjde jen o řidiče. Bez výrazné pomoci obou akcionářů
– měst Mostu a Litvínova – bychom však mzdy navýšit nedokázali,“ potvrdil ředitel dopravního podniku
Dunovský.
parku,“ uvedl ředitel dopravního podniku.
Chybějící síly se snaží řešit
dopravce, jak se dá a jak je v jeho možnostech. Na získání nových adeptů řidičského řemesla
probíhá v podstatě permanentní kampaň. „Stávající řidiči dělají přesčasy, zaskakují i brigádníci, v tuto chvíli chybí více než

deset řidičů,“ doplnil dále Daniel Dunovský.
Dopravní podnik má v současné době více než sto dvacet řidičů a řidiček nasazených
v autobusovém provozu a téměř padesát, kteří řídí a obsluhují tramvaje, většinou se jedná
o ženy řidičky. „Řidiči a řidičky tramvají nemohou řídit au-

tobus, pokud nemají odpovídající řidičské oprávnění skupiny
D a profesní průkaz. Stejně tak
nemohou řidiči autobusů řídit
tramvaj, pokud nedisponují odpovídajícím oprávněním. Odměna za práci je vyšší u řidičů
autobusů,“ vysvětlil ještě ředitel
dopravního podniku.
(sol)

Knihovna bude mít mezi svátky otevřeno
MOST – Mostecká knihovna bude o vánočních svátcích, na Silvestra a na Nový rok uzavřená. Mezi svátky bude v běžném provozu.
Knihovna v Mostě bude během vánočních prázdnin otevřena v běžné otevírací době,
tedy včetně dopoledních sobot. Brány knihovny se uzavřou pouze 24. , 25., 26. a 31.
prosince a 1. ledna. „Věřím, že
na návštěvnosti se těchto pár
dní nijak neodrazí. Během prosince máme totiž vynikající návštěvnost, lidé si berou knihy
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na velké dny volna,“ dodává
k počtům návštěvníků ředitel
knihovny Petr Petrik. Například v říjnu do knihovny zavítalo necelých sedm tisíc návštěvníků. „Každý měsíc je návštěvnost trochu jiná a kopíruje zájmy lidí dle ročních období.
Návštěvnost knihovny obecně
je odlišná podle činností, které tyto instituce nabízejí. Po-

kud je knihovna i společenským
a vzdělávacím centrem, tak návštěvnost v ní roste,“ uvedl ředitel.
Mostecká knihovna disponuje cca 250 000 jednotkami knihovního fondu. Mezi ně patří dětská literatura,
beletrie pro dospělé, audioknihy, hudební nosiče, ale také stolní hry, které smluvně

poskytuje řadě škol a penzionů pro seniory. „Nesmím také
zapomenout, že jsme knihovnou pověřenou, tedy že metodicky spravujeme 26 městských
i místních knihoven bývalého
okresu Most. Naše skvělé metodičky pro tyto knihovny nakupují nové knihy a postupně obměňují jejich knihovní fond, tak
aby i v těch nejmenších obcích
měly aktuální knižní novinky,“
doplnil ředitel knihovny.
(sol)

Senioři vydali kalendář „Minulost versus současnost“
MOST - Městská správa sociálních služeb v Mostě vydává stolní kalendář na rok 2019 s názvem „Minulost versus současnost“.

Původní snímek je focen ve východních Čechách u babičky paní Evy,
v té době jí byly 4 roky.

Původní snímek je focen v ateliéru ve Dvoře Králové, když panu Karlovi
bylo 8 let.

Na fotografiích jsou zachyceni senioři z domovů a penzionů pro seniory v totožné situaci,
a to na dvou dobových fotografiích. Na jedné z minulosti a na
druhé ze současnosti. Původní snímky jsou pořízeny z dětství či mládí aktérů. „Naši klienti si focení užívali a na památku
si odnesli nevšední vzpomínku
v podobě dvou fotografií s mnohaletým časovým rozdílem,“
uvedl ředitel MSSS Most Martin
Strakoš. Senioři jsou na fotografiích zachyceni při různých aktivitách - u narozeninového dortu, v divadelním prostředí, s dechovým hudebním nástrojem,
u rybníku, s panenkou, na koloběžce či společně s dospívající dcerou. „Fotografie ze současnosti byly pořízeny v ateliéru Daniela Šeinera, se kterým organizace tradičně spolupracuje na
tvorbě kalendářů. Dále na zámku v Korozlukách, na hradě Hněvín, na mosteckém vrchu Ressl či
na jedné z mosteckých ulic,“ dodal ředitel.

Zakoupením kalendáře podpoříte služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením
a děti.
Stolní kalendář je možné zakoupit v ceně 60 Kč na pracovištích MSSS v Mostě.
(nov)

 Ptejte se politiků
Rozsvícení stromečku pro
mne byla velká katastrofa.
Vždy se odpočítávalo a pak
stromek začal hrát a užívala se
vánoční pohoda. Letos velké
zklamání!
Letos máme kompletně novou vánoční výzdobu včetně samotného stromu. Bohužel jsou tyto složité technologie
v některých ohledech náchylnější k závadě. Na letošním rozsvícení došlo k tomu (už jak vysvětloval moderátor na místě),
že se dálkové ovládání přes wi-fi
přetížilo velkým počtem uživatelů internetu na náměstí. Tím
pádem bylo nutné celý systém
restartovat, přičemž se stromek
následně automaticky spustil.
Přestože je chyba na straně dodavatele, omlouváme se. Věřím,
že do příštího roku tento problém vyřešíme. Dřívější rozsvícení bylo vzhledem k velmi nepříznivému počasí a trvalému
dešti spuštěno o 10 minut dřív.
Z 16. na 17. 11. se konala zábava v hotelu Domino a ještě
v 5.30 hodin ráno byl nesnesitelný hluk. Nechápu, proč lidé
musí být vzhůru kvůli něčí zábavě. Škoda, že se neměří hladina hluku. Domino není odhlučněné a takové akce by se
tam měly zakázat.
Městská policie Most ve vámi uvedený den v nočních hodinách skutečně řešila případy
naplňující skutkovou podstatu
přestupku proti veřejnému pořádku – porušení nočního klidu.
Případy byly řešeny uložením
příkazového bloku na místě.
V případě zjištění rušení nočního klidu občanům vždy doporučujeme, aby tuto skutečnost
ihned ohlásili na stálou službu
Městské policie Most (bezplatná linka č. 156, tel. č. 476 441
041, 476 448 719), případně je
možné se obrátit i na Policii ČR

Jan Paparega

(bezplatná linka č. 158). S ředitelem Městské policie Most bylo
projednáno opatření, spočívající v aktivním monitorování této oblasti v případech avizované zábavy, aby přilehlé okolí bylo touto akcí obtěžováno co nejméně. Pro doplnění uvádíme, že
v předmětné budově se nachází
taneční sál, k jehož užívání vydal v roce 2014 odbor stavební úřad magistrátu kolaudační
souhlas, ke kterému vydala souhlasné závazné stanovisko mimo jiných orgánů i Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje. Ve zkušebním provozu bylo
provedeno měření hladiny hluku ve venkovním chráněném
prostoru obytných budov v době noční při hudební produkci
a i za provozu vzduchotechniky;
limity hladiny hluku byly splněny. Pokud by v budoucnu mělo
docházet k rušení nočního klidu samotnou hudební produkcí, doporučujeme vám se obrátit
na krajskou hygienickou stanici,
která je v této záležitosti kompetentní.
Odpovídal primátor
města Mostu Jan Paparega

Voda příští rok podraží
o necelou korunu
Ê V tom, případě by obyvatelé severních Čech zaplatili
o 4,32 Kč za m3 méně.
Průměrná denní spotřeba vody na obyvatele v severočeském
regionu činí 89 litrů. Dodávka pitné vody nás tak přijde na
4,53 Kč za den a za její odkanalizování zaplatíme denně 4,33
Kč. „Voda rozhodně není drahá.

Je to strategická surovina a omezený přírodní zdroj. Ve srovnání
s ostatními výdaji například za
plyn či elektřinu to rozhodně není mnoho, zvláště pokud si uvědomíme, že nám z kohoutků teče kvalitní pitná voda, která je
mnohdy lepší než ta balená z obchodů,“ upozornil mluvčí Hladík.
(sol)

Plavci „zablokují“ bazén
MOST - Závody plavců omezí omezí v sobotu 8. a v neděli 9. prosince
provoz bazénové haly v mosteckém Aquadromu v Topolové ulici.
V sobotu 8. prosince bude hala pro veřejnost otevřena od 9 do 12
hodin, v neděli 9. prosince pak od 16 do 21 hodin. Informoval o tom
vedoucí Aquadromu Miroslav Svoboda. Omezení se týká pouze bazénové haly. Ostatní zařízení, tedy fitness, sauna, masáže, kosmetika, pedikúra, solárium či Aquachobotničky budou fungovat beze
změn.
(nov)
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Kontejnery pod zemí jsou pořád v kurzu

POLEDNÍ MENU
10. 12. – 14. 12. 2018

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

Pondělí
Zelná s klobásou
150 g

bramborová kaše
150 g

35 Kč

Hovězí maso tažené na černém pivu s restovanou zeleninou,
125 Kč

Kuřecí závitek se sušeným rajčetem a mozzarellou,
šťouchaný brambor

115 Kč

350 g	Lasagne s kachním masem, rajčaty, baby špenátem
a parmazánem

105 Kč

ÚTERÝ
Hovězí vývar s masem a nudlemi
150 g

Kuřecí steak na grilované zelenině, smetanové brambory

150 g

Vepřový špíz s cibulí, slaninou a paprikou, smažené hranolky,

350 g

30 Kč
115 Kč

tatarská omáčka

125 Kč

Špagety all‘amatriciana

105 Kč

STŘEDA
Rajčatová s těstovinou
150 g

jablky a arašídy
150 g
350 g

35 Kč

Pečené kuřecí prso ve slanině, bramborové noky se špenátem,
115 Kč

Vepřový kotlet po živáňsku, šťouchaný brambor,
trhané listy salátu

125 Kč

Šišky s mákem, cukrem a máslem s trochou makové zmrzliny

105 Kč

ČTVRTEK
Špenátový krém s krutony

35 Kč

150 g

Smažený kuřecí řízek, bramborový salát, citron a polníček

115 Kč

150 g

Hovězí maso v rajčatové omáčce, houskový knedlík

125 Kč

350 g

Rizoto s králičím masem a zeleninou, sýr, kyselá okurka

105 Kč

PÁTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi

30 Kč

150 g

Hovězí na česneku, špenát, bramborový knedlík

125 Kč

200 g

Smažený sýr se šunkou, vařený brambor, tatarská omáčka

115 Kč

350 g

Zapečené těstoviny s uzeným masem, zelím a cibulkou,
kyselé okurky

SPECIÁL	

105 Kč

180 g – PEČENÉ KACHNÍ PRSO NA POMERANČÍCH

S MÁSLOVOU BRAMBOROVOU KAŠÍ S BYLINKAMI
Doba přípravy speciálu je cca 20 min

165 Kč

MOST – Město vybudovalo letos
sedm nových stanovišť pro polopodzemní kontejnery. Další se
chystají v příštím roce. Na řadě
míst ale kontejnery pod zem
kvůli sítím vybudovat nelze.
V současné době je v Mostě bezmála pět tisíc kontejnerů, ať již klasických či polopodzemních kontejnerů. „Z celkového počtu 4 960 kusů je 2 581 kusů na směsný komunální odpad,
330 na papír, 408 na plast, 203
na sklo a 1 438 kusů na bioodpad. V letošním roce bylo realizováno 7 stanovišť polopodzemních
kontejnerů na směsný komunální odpad, plast a papír v celkovém počtu 38 nádob,“ vyjmenovala Iveta Komínková z Technických služeb města Mostu.
Počet nádob je přizpůsoben
potřebám obyvatel a zejména
i potřebným místem na umístění nádob. „V případě omezeného
místa přeplněnost odpadových
nádob řešíme vývozy navíc mimo svozové dny,“ doplnila Iveta
Komínková. Budování nových
polopodzemních kontejnerů by
mělo pokračovat i v dalších letech. „Vytipovaná místa jsou
průběžně předávána projekční
kanceláři k možnému zpracování
projektové dokumentace pro stavební řízení. Ale mnoho vytipo-

Ačkoliv do pořizování popelnic město investuje čím dál víc, paradoxně se zvyšuje nepořádek kolem nich.
Obyvatelé k popelnicím vyhazují vše, co je napadne, ačkoliv tím porušují vyhlášku a hrozí jim pokuty.
„Mezi nejhorší a nejproblematičtější místa s nepořádkem jsou všechny sídlištní oblasti, tedy sedmistovky,
šestistovky, pětistovky apod. Dále ulice Bělehradská, Brněnská, U Stadionu, u parku v ulici Obránců míru, Zd.
Štěpánka a pochopitelně i podél třídy Budovatelů a zejména pak oblast stovek,“ potvrdila Alena Sedláčková.
Momentálně je posílen úklid i vývoz, realizují se polopodzemní kontejnery a řeší se i aktuální požadavky
podle skutečných situací a stavů.
vaných míst, kde by tyto kontejnery lidé požadovali, není možno
projektovat, tedy realizovat z důvodu požadavků dotčených orgánů státní správy, vlastníků nemovitostí, pozemků, správců in-

ženýrských sítí atd.,“ vysvětlila
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
V posledních letech vynakládá Most na likvidaci a svoz odpadu stále více peněz. „V loň-

ském roce to bylo přes 47 milionů korun, letos téměř 51 milionů
korun. Pro rok 2019 je částka do
rozpočtu navrhována ještě vyšší,“ vypočítala mluvčí.
(sol)

Kraj investuje do oprav silnic stovky milionů
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj
vložil do oprav silnic ve svém
majetku více než miliardu korun. Stát do oprav komunikací
investoval kolem tří set milionů
korun.
„Za posledních šest let se daří každoročně dávat do silnic poměrně velké objemy peněz. Jedná
se o krajské peníze a také o 300
milionů od státu prostřednictvím SFDI. Díky tomu došlo i na
opravu silnic III. třídy, které byly
dlouhodobě tak trochu na okraji. Také se dlouhodobě a systematicky věnujeme diagnostice mostů a řešíme havarijní stavy,“ řekl
náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Krajská
Správa a údržba silnic realizovala plošné opravy za 620 milionů, za 95 milionů se opravily menší mosty, a další stavební
úpravy, jako jsou sanace svahů,
úpravy propustků a další, stály
140 milionů korun.
„Díky úzké spolupráci mezi Ústeckým krajem a Ředitel-

Co čeká silnice na Mostecku a v jeho okolí příští rok?
 Oprava mimoúrovňové křižovatky v Třebušicích na I/13. Ta se realizuje již od loňska. Dokonče-

na by měla být v roce 2020.

 Oprava mostu na silnici I/27 v úseku nedaleko pod Hněvínem. Tato rekonstrukce by měla být

dokončena v září 2019.

 Vybudování nového průtahu silnice I/27 v Bílině v délce jednoho a půl kilometru. Začít by se

mělo v březnu a skončit do konce května 2019.

 Stabilizace svahu u Českých Zlatníků na I/13. Akce by měla trvat od května do září 2019.
 Oprava mostu v Komořanech na silnici I/13 a to od května do listopadu 2019.
 Oprava dalšího mostu na čtyřpruhu z Mostu do Litvínova, která by se měla realizovat od břez-

na do října 2019.

 Oprava mostu v Litvínově na silnici I/27 a to od března do října 2019.
 Oprava silnice I/27 u litvínovského Kauflandu v délce 1,6 km se zahájením v červenci 2019

a ukončením do konce září téhož roku.

 V Lomu by se měla opravit komunikace na I/27 a to v délce dvou kilometrů. Zahájení by mělo

být v červnu dokončení v červenci 2019.

stvím silnic a dálnic ČR je zajištěna systémová koordinace
oprav komunikací. Důležitá je
především vzájemná informovanost o připravovaných a realizovaných stavbách v Ústec-

kém kraji,“ hodnotí spolupráci
s krajem ředitel chomutovské
správy ŘSD Martin Vidimský. Ředitelství silnic a dálnic připravuje další úseky výstavby dálnice D7, z nichž dva,

obchvat Panenského Týnce
a Loun, by měly začít v příštím roce. Uvažuje se také o zvýšení rychlosti na I/13 z 90 na
110 km/h.
(sol)

Vánoční tramvaj pojede do Tří králů
MOST – Na pravidelnou tramvajovou linku číslo 2 v Mostě vyjela
o první adventní neděli opět vánoční tramvaj. Nazdobená tramvaj
jezdila poprvé na pravidelné lince už vloni a její výzdoba sklidila
u obyvatel pochvalu.
„Nasazení tramvaje bylo naplánováno tak, aby vyniklo její sváteční osvětlení, takže vyjela v podvečerních hodinách. Na
světelnou výzdobu tramvaje by-

lo použito zhruba šest set metrů světleného řetězu s více než
2000 kusů LED žároviček. Dopravní podnik se tak snaží navodit předvánoční i vánoč-

ní atmosféru zejména pro ty
nejmenší obyvatele,“ řekl ředitel Dopravního podniku měst
Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
Tramvaj bude jezdit ve všedních dnech od 4.30 do 8.21 hodin, poté od 15.52 do 22.28 hodin. Vánoční tramvaj bude na
lince číslo 2 vidět i o víkendech

Most je kompletně zahalený do vánočního hávu, včetně rozzářené sváteční tramvaje.

a svátcích, když z vozovny vyjede ve 4.45 hodin a jezdit bude
do 7.20 hodin. Odpoledne bude v provozu od 14.50 do 22.28
hodin. „Naposledy bude možné
potkat vánoční tramvaj v neděli 6. ledna 2019 do 22.28 hodin,
kdy se vrátí do vozovny,“ doplnil ještě ředitel Dunovský.
(sol)
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Čtyřpruhu z Mostu do Litvínova se jen
tak nedočkáme, skoro až v roce třicet!
MOSTECKO – Výstavba čtyřproudové silnice mezi Mostem
a Litvínovem je zatím v nedohlednu. Podle aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic
ČR by se na stavbu tolik očekávané komunikace mělo dostat
nejdříve až v roce 2026. Po silnici by se pak řidiči mohli svézt
teprve až v roce 2029.
V současné době bylo na stavbu vydáno územní rozhodnutí a dokončen byl také podrobný geologický průzkum nutný
k získání stavebního povolení.
O výstavbě čtyřpruhu z Mostu
do Litvínova se mluví už řadu
let. Záměr projektu na výstavbu
byl schválen už v roce 2002, přičemž územní rozhodnutí bylo
vydáno v roce 2009. Od té doby
se ale celá věc zasekla. Až havárie v průmyslových provozech
podél silnice I/27 v minulých
letech jasně prokázaly, že účinnost záchranných zásahů by se
podstatně zvýšila, kdyby byl
čtyřpruh již vybudován. Na tuto skutečnost trvale upozorňuje
i Bezpečnostní rada Ústeckého
kraje. Pokyn k pokračování přípravy vydala také i Bezpečnostní rada státu. „V současné době
nebyla dosud však nalezena shoda na žádném z předložených
řešení. Jednání Ředitelství silnic a dálnic tak bude pokračovat
v jednání s městy, aby mohla být
následně zpracovaná technicko-ekomnomická studie a jednotlivé varianty řešení předloženy
ministerstvu dopravy. To by mělo rozhodnout o dalším postupu

Čtyřpruh z Mostu do Litvínova, který naváže na stávající, se dřív jak v roce 2026 budovat nezačne. Zdroj:
www.seznam.cz
přípravy,“ uvádí ve své aktualizované zprávě Ředitelství silnic
a dálnic ČR.
Čtyřpruh by měl být dlouhý
6,9 kilometru, přičemž vznikne
nová jen levá polovina čtyřpruhu. Stávající silnice I/27, která
bude sloužit jako pravá polovina čtyřpruhu, se pouze zrekonstruuje. V rámci stavby bude
nově postaveno nebo rekonstruováno celkem čtrnáct mostních objektů a tři lávky pro pěší. Výstavba bude probíhat jednorázově a za provozu. „Zachování provozu je bezpodmínečně

nutné vzhledem k průmyslové
výrobě, jejíž doprava je fixována
na silnici I/27,“ uvádí ŘSD.
Po dokončení kompletní výstavby levé vozovky včetně
mostních objektů bude provoz
převeden na dokončenou levou
vozovku a provedena rekonstrukce pravé (stávající) vozovky včetně rekonstrukce mostních objektů. „Součástí stavby
jsou demolice objektů ležících
v trase komunikace, úprava řady
průsečných křižovatek a velkého
počtu napojení účelových komunikací a vjezdů z průmyslových

provozů. V prostoru stavby se
nachází velké množství produktovodů, vodohospodářských objektů, napěťových a spojových
kabelů a vedení a dalších inženýrských sítí. Nesmírně složité
a provozně náročné tedy budou
velmi početné překládky, úpravy a ochrana stávajících inženýrských sítí,“ uvádí dále ve své
zprávě Ředitelství silnic a dálnic
ČR. Předpokládané náklady na
vybudování čtyřpruhu jsou ve
výši okolo jedné a čtvrt miliardy korun.
(sol)

Báňští záchranáři převzali na hradě záslužné kříže
MOST - Osm báňských záchranářů převzalo v prostorách rytířského
sálu hradu Hněvín opět po roce záchranářské záslužné kříže. Významné hornické ocenění převzali z rukou předsedy Českého báňského úřadu Martina Štemberky.
Ocenění za zásluhy převzali záchranáři, kteří pracují v obvodu působnosti Hlavní báňské
záchranné stanice Most a Hlavní
báňské záchranné stanice Praha. „Je symbolické, že se při této
slavnostní příležitosti scházíme
krátce před svátkem svaté Barbory, patronky horníků,“ uvedl na
úvod předseda Českého báňského úřadu a připomněl, jak důležitou úlohu v rámci hornictví hrají právě báňští záchranáři, kteří se podílejí na likvidaci
mimořádných událostí, ale také
pomáhají při záchraně lidských
životů.
Slavnostního předávání záchranářských ocenění tradičně využívají také zástupci těžebních společností, aby při této
příležitosti blahopřáli držitelům

rezortní medaile Jiřího Agricoly za zásluhy o české hornictví. V letošním roce se jimi stali Vladimír Souček, dlouholetý ředitel kolejové dopravy společnosti Coal Services a Arnošt
Ševčík, místopředseda Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal, který se dlouhodobě zabývá oblastí bezpečnosti práce.
Záchranářské záslužné kříže
tří stupňů se udělují za výjimečné zásluhy v práci báňských záchranářů. Kromě záchrany života nebo majetku může být toto
ocenění uděleno také například
za práci na zvyšování odborné
úrovně v oboru. Podmínkou je
nejméně 10 let činnosti v báňské
záchranné službě.
(nov)

Výjimečný ceremoniál si zasluhuje výjimečné místo i atmosféru.

Záchranářské kříže se udělují za mimořádné zásluhy.

Pochyby o holocastu
David vyrůstal s babičkou
a dědou. Jeho otec pracoval pro
zahraniční firmu a s matkou
většinu času trávili v Izraeli. Než
začal David chodit do školy, jezdil s nimi. Pak ale rodina rozhodla, že bude lepší, když bude mít na vzdělání čas a prostor
a zůstal u prarodičů. Byl vlastně rád. Mámu i tátu měl rád, ale oni
na něj nikdy neměli čas. Babička
s dědou mu dokázali vytvořit kouzelný domov. Miloval, když s babičkou jako kluk mohl
péct a vařit. Miloval, když s ním děda chodil na ryby
nebo spolu vyráběli pro babičku dárky ze dřeva. Když
byl starší, vyprávěl mu děda často o tom, jak se holocaust dotkl jejich rodiny. O svém starším bratrovi, otci a matce, kteří se nevrátili z koncentračního
tábora. Prohlíželi spolu fotografie a David cítil hrdost a úctu ke
svým předkům, kteří podle dědova vyprávění byli vzdělaní
a slušní lidé. Nedokázal pochopit všechnu tu zlobu a nenávist,
kterou vůči Židům během války
rozpoutalo nacistické Německo.
Na gymnáziu David patřil k lepším studentům. Měl v sobě slušnost, kterou do něj vložili jeho prarodiče. Krátce po maturitě zemřela jeho babička. Davida
to velmi zasáhlo. Jeho rodiče se
v té době vrátili domů, ale David se nenastěhoval k nim. Zůstal s dědou. Věděl, že ho starý
pán potřebuje. Pravidelně spolu
sedávali večer u alba fotografií,
pili čaj, děda vyprávěl. Všechny
ty historky David znal už zpaměti, ale věděl, že to dědu těší,
když ho poslouchá. Děda umřel
půl roku po babičce. David zůstal žít v domě prarodičů, který podle dědovy závěti zdědil
i s dalším rodinným majetkem.
Studoval vysokou školu, s rodiči
se vídal pravidelně a měl s nimi
pěkný vztah, na babičku a dědu
ale dál vzpomínal se smutkem
a láskou. Čím byl starší, tím víc
si uvědomoval, co pro něj prarodiče udělali. Že nebylo nijak jednoduché ve vysokém věku pečovat o malého kluka. Uvědomoval si, že všechno dobré v něm
do něj vložili babička s dědou.
Formovali jeho názor a pohled
na svět. To kvůli dědovi nesnášel násilí a nedokázal odpustit
krutost. To kvůli dědovi chtěl
být slušným člověkem, aby se
za něj děda nemusel stydět. Na
vysoké školy se potkal se spolužákem, který byl jeho pravým
opakem. Jmenoval se Jan, ale trval na tom, aby mu ostatní říkali Hanzi. Byl velmi inteligentní,
ale měl zcela jiný pohled na svět
než David. Zastával názor, že by
Čechy měly patři pouze rodilým
Čechům. Jak on s oblibou říkal,
bílým Čechům. Všichni ostatní pro něj byli cizáci, póvl, přistěhovalci, bez práv. Měl až agresivní postoj ke všemu, co nebyla podle jeho mínění čistá
rasa. Inklinoval k nacismu, podporoval krajně pravicové strany a účastnil se všech akcí těchto politických uskupení. David
se s ním nebavil. Rozčiloval ho
postoj toho kluka. Nechápal, jak
někdo tak bystrý a inteligentní,
s takovým přehledem a potenciálem ve fyzice a matematice,
může být zároveň tak zaslepený a v sociální oblasti až negramotný. Raději se Janovi vyhýbal,
když mohl. Na jedné studentské
akci se mu ale vyhnout nemohl.
Chvíli spolu diskutovali o fyzice
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soudnička
a David si opět potvrdil, jak inteligentní Jan je. Pak se ale připojili další studenti a vědecká
diskuze se zvrhla k debatě o přistěhovalcích. David mlčel. Nechtěl rozdmýchávat vášně a nechtěl ani obhajovat svůj názor
na svět. Prostě si řekl, že to nechá být.
Když ale začal Hanzi mluvit s opovržením také o Židech,
už to nevydržel. Už
jen nemluvili, už na
sebe křičeli. Ostatní
jen s překvapením
přihlíželi. Vždy tak
slušný a kultivovaný
David se sápal Hanzimu po krku, ten
mu oplácel stejnou.
Skončilo to rvačkou. David si to večer doma vyčítal. Nesnášel násilí a prosazovat svůj vlastní názor pěstí považoval za špatné. Když ale Hanzi
mluvil o Židech, měl před očima jen svého dědu. Jak sedí s albem na kolenou a s láskou mu
vypráví o svých milých. Ještě
ten večer Hanzi na svůj Facebook napsal rozsáhlé pojednání o tom, proč měl Hitler pravdu a jak historici zkreslují události v období druhé světové
války. Psal tam, že se Židé snaží vzbuzovat v lidech lítost, že
všechno kolem Židů je zásadně
přehnané. David si stále dokola četl, co Hanzi napsal. Nemohl tomu uvěřit. Narůstal v něm
vztek. Okamžitě na příspěvek
reagoval. S Hanzim si pak ještě
vyměnili několik zpráv. Celý večer David nemyslel na nic jiného, než na Hanziho. Hned druhý den spolužáka vyhledal. Ani
se nepozdravili a pustili se do
sebe. Křičeli na sebe, spolužáci je museli od sebe odtrhnout.
Hanzi se Davidovi vysmíval.
Nazýval ho žiďákem. Prohlašoval, že se Židé snaží manipulovat společností prostřednictvím
změněných a zkreslených informací o historických událostech.
To David nemohl dovolit. Věděl, že by se dědovi nelíbilo to,
k čemu se chystal, ale nemohl
si pomoci. Napsal Hanzimu, že
se s ním chce sejít večer u řeky.
Chtěl s ním jen mluvit, přesvědčit ho o tom, že nemá pravdu.
Chtěl mu vyprávět o své rodině,
o dědovi, který přišel o všechny blízké v koncentračním táboře a sám ho přežil jen náhodou. Hanzi na něj čekal. Chvíli
ho poslouchal, pak ale začal se
svými argumenty. David se původně nechtěl uchylovat k násilí. Věřil si, že se ovládne. Hanzi
ale provokoval tak dlouho, až po
něm David opět skočil. V hlavě
mu bušilo stále dokola zabít, zabít. Mlátil do Hanziho jako smyslů zbavený. Když ho povalil na
zem a začal do něj kopat, bleskla mu hlavou vzpomínka na dědu. Tohle přeci nemůže dělat. To
by bylo popření všeho, co ho děda učil. Ovládl se a přestal. Těžce oddychoval. Podal Hanzimu
ruku, aby mu pomohl na nohy. Nedokázal se omluvit, ale už
nechtěl dál pokračovat v násilí.
Když půjde Hanzimu z cesty, už
se to nebude opakovat. Hanzi ho
nechal stát s napřaženou ruku.
David ani nevěděl jak, najednou
Hanzi držel v ruce pistoli. Zazněl výstřel. David ucítil žhavý
zášleh v prsou a hroznou bolest.
Pak už nic. Hanzi se pomalu postavil na nohy. Díval se na svého
mrtvého spolužáka. Pak vytočil
číslo policie. Ohlásil, že ho napadl mladý muž, těžce ho poranil. Ubránil se až výstřelem z legálně držené zbraně.
(pur)
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„KLUBOVÁ SETKÁNÍ”
s moderátorem Janem Benešem,
redaktorem zpravodajství Českého rozhlasu
a jeho hosty

Moderátor Jan Beneš

Host Sylva Prchlíková

Beseda s malířkou a výtvarnicí

Sylvou Prchlíkovou
12. prosince 2018
v 19.00
Café Bar Citadela
Vstupné 50 Kč

www.citadela-litvinov.cz

zpravodajství

O vytíženosti spojů, jízdenkách,
černých pasažérech a Lidlu
LITVÍNOV – Zastupitelstvo
schválilo smlouvu na zabezpečení dopravní obslužnosti. Veřejná doprava v Litvínově se nijak nezmění.
Při projednávání smlouvy na
zabezpečení dopravní obslužnosti se zastupitelé pustili do
diskuze o dalších možnostech
litvínovské MHD. Daniel Urik
(Litvínov do toho!) se zajímal,
zda se do budoucnosti neuvažuje o integrované jízdence také pro okolní regiony a Prahu.
Dopravní podnik Mostu a Litvínova zatím od 1. září letošního
roku uznává papírové jízdenky
Dopravy Ústeckého kraje. Ptal
se také, zda se neuvažuje o obnovení některých nočních spojů mezi Litvínovem a Mostem.
„Některé koaliční strany měly ve
svém volebním programu jízdné
zdarma. Spoje přitom jezdí nevytížené. Zajímá mě, jaký máte
plán,“ oslovil vedení města Filip
Marko (Litvínov do toho!). Podle Romana Zieglera (ANO) ale
spoje v Litvínově nevytížené nejsou. „Z vlastní zkušenosti mohu
potvrdit spíše opak,“ ujistil za-

Litvínovští zastupitelé se letos sejdou už jenom jednou a to 13. prosince.
stupitel. František Krtička, člen
dopravní komise města, potvrdil, že vytíženost spojů je značná. Doprava se bude modernizovat a pořizovat se budou větší
vozy. Noční spoje se rozšiřovat
nebudou, k omezení přistoupilo město po zkušenosti z praxe. Daniel Urik také poukázal
na možnost odpuštění pokuty
pro černé pasažéry, kterou využívá dopravní podnik v Praze.

Tam stačí, aby si hříšník, kterého přistihne revizor bez jízdenky, koupil roční kupón na přepravu, a pokutu platit nemusí.
„V přepravních podmínkách Dopravního podniku měst Mostu
a Litvínova je tato možnost už od
roku 2014. Konkrétně se v přepravních pravidlech uvádí, že pokud si cestující do 25 kalendářních dnů od data uložení přirážky 1 500 Kč za jízdu bez jízdenky

zakoupí na svou čipovou kartu
časové jízdné s platností 90 dnů
a delší, přirážka se ruší,“ připomněl František Krtička, že stejná praxe platí i pro Most a Litvínov. Daniel Urik se dále zajímal
o to, zda nebude zajíždět autobus také do nového obchodního
areálu u Lidlu. Vedoucí odboru
nakládání s majetkem ho ujistil,
že se touto možností bude město zabývat.
(pur)

Zastupitelé si rozdělovali křesla i kompetence
LITVÍNOV – Litvínovské zastupitelstvo schvalovalo na listopadovém
jednání kompetence pro vedení města. Odvolávali se zástupci ze
společností s podílem města a volili noví. Neobešlo se to bez připomínek opozice.
Starostka Kamila Bláhovábude mít na starosti útvar interního auditu, úsek kanceláře starosty, odbor finanční, odbor investic a regionálního rozvoje, odbor systémového řízení,
městská policie. První místostarostka Erika Sedláčková do ges-

Z

ce dostala odbor sociálních věcí a školství.
Druhý místostarosta Karel Rosenbaum bude řídit odbor životního prostředí a nakládání s majetkem města.
Změnili se rovněž zástupci ve
společnostech Dopravní pod-

nik měst Mostu a Litvínova a HC
Litvínov, z.s. V představenstvu
DPmML budou Litvínov dále zastupovat Roman Ziegler, Rostislav Šíma, Martin Liška a Robert
Kysela. V dozorčí radě společnosti bude Litvínov zastupovat Rostislav Tomáš. V představenstvu
HC Litvínov bude Litvínov zastupovat Martin Liška, v dozorčí radě této společnosti Jan Vycpálek. Právě změny v orgánech
nenechaly v klidu opozici. Milan

Šťovíček (STAN) vznesl obavu, že
někteří zvolení zástupci města nebudou svou práci vykonávat řádně a nebudou se jí věnovat. Na to
reagovali všichni předsedové koaličních zastupitelských klubů postupně prohlášením, že si za svými lidmi stojí a budou jejich práci kontrolovat. Pokud by snad někdo ze zvolených zástupců města
v orgánech společností svou práci šidil, nebude prý koalice váhat
takového člověka vyměnit. (pur)

vínově jsou takové malé asfaltové silnice. Asfalt by mohl nahradit živičný povrch,“ navrhl Petr
Globočník (Litvínov do toho!).
To ale podle vedoucí odboru
investic Evy Rambouskové není možné. Projekt je pouze na
úpravu poškozeného povrchu,
nikoliv na změnu na povrch jiný. Petr Globočník se dále informoval, zda obnovená cyklostezka nebude zasahovat do plánované čtyřproudové komunikace
I/27 po jejím zkapacitnění. Podle Evy Rambouskové ale cyklostezka do komunikace ani po jejím rozšíření nezasáhne. Stezka
bude dlouhá 1 797 metrů a široká 3 metry.
(pur)

jednání zastupitelů

Osadní výbor má
novou členku

krétního kandidáta ale zatím
nikdo nenavrhl.

Cyklostezka bude mít
asfaltový povrch

Zastupitelé schválili do janovského osadního výboru
Marii Spustovou. Nahradí Janu
Šerkovou, která na členství ve
výboru rezignovala. Starostka
Kamila Bláhová Janě Šerkové
za její práci pro Janov poděkovala. O členství ve výboru projevil zájem zastupitel Petr Globočník. To ale zatím není možné, protože dosud nemá v Janově trvalé bydliště. Podle Petra
Globočníka se ale tato situace už v několika měsících změní. Navrhl, aby se členem osadního výboru stal také jeden zástupce romské menšiny. Kon-

Proč svítí lampy ve dne?

Zastupitelé schválili podání
žádosti předfinancování na stavební úpravy cyklostezky Litvínov – průmyslový areál Záluží. Stavební úpravy proběhnou ve dvou etapách. První
začne u Lidlu a povede k ubytovnám UNO, kde je cyklostezka napojena na ulici V Dolíku
a končí za mostem přes Bílý potok před napojením na silnici
I/27. Druhá etapa začne v místě ukončení první etapy a povede k Chemparku Záluží. Projekt vyjde na 4,6 miliónu korun.
Opozice při projednávání navrhla změnu: „Cyklostezky v Lit-

V interpelacích požádal Petr
Globočník o odpověď na dotaz
občana - proč 9. 11. svítily lampy
veřejného osvětlení v zámeckém
parku velkou část dne? „V případě, že se provádí oprava svítidel, musí být rozsvícená celá jedna
větev veřejného osvětlení. Ty jsou
mnohdy dlouhé, takže občan nemusí vidět opravu lampy na jedné
straně, ale všimne si pouze rozsvícených lamp na straně druhé. Nikdy se to ale neděje bez příčiny,“
vysvětlila ředitelka technických
služeb Marcela Pašková.

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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Transplantace jater v podání litvínovské
gymnazistky zaujala odbornou porotu
LITVÍNOV – Odbornou porotu Studentské vědecké konference zaujala studentka litvínovského gymnázia Eva Bažantová svým projektem Transplantace jater. V konkurenci 45 projektů ve své kategorii
získala třetí místo.
Studentská vědecká konference je přehlídka vědeckých
prací studentů středních škol
a víceletých gymnázií. Je zaměřená na technická a přírodovědná témata se zvláštním důrazem
na obor chemie. Akci pořádá
Vysoká škola chemicko-technologická, Unipetrol RPA a Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum UniCRE pod záštitou Nadace Unipetrol. Zástupci pořádajících společností jsou členy
hodnotící komise, která vybírá
nejlepší studentské práce. „Naše gymnázium vyslalo do této
přehlídky dva projekty. Projekt
Třaskavé stříbro vypracovali Andrea Sára Šulcová a Vít Šturma.
V konkurenci více než třiceti dalších prací se rozhodně neztratil.
Eva Bažantová obhajovala futuristickou prací na téma Transplantace jater. Obsahem byl návrh vnitřního transplantátu, který by nahradil játra. Právě tuto práci ocenila porota složená
z vysokoškolských učitelů a špičkových odborníků z praxe třetím

místem,“ uvedl ředitel gymnázia
Jan Novák.
Studentka Eva Bažantová ve
svém projektu popsala mimořádné řešení transplantace jater
a dokázala také skvěle diskutovat s oponenty a vyvrátit jejich
pochyby. „Na projektu jsem pracovala od září. Játra mají v těle nenahraditelnou funkci. Zatím se praktikuje pouze vnější transplantace, která neúměrně zatěžuje lidský organismus.
Vnitřní transplantace využívá
nanočástice a imunitní systém
zatěžuje minimálně,“ popsala
projekt Eva Bažantová. „Eva je
studentka, která ví, co dělá a co
chce. Její úspěch je mimořádný,“
pochválil ji ředitel školy. Do budoucna by se Eva chtěla věnovat biochemii. „Jednáme s mosteckou nemocnicí o spolupráci.
Chceme studentům, kteří se připravují na studium na medicíně,
aby s praxí začali už na střední
škole. Budeme se také snažit získat pro naše studenty stipendia,“
dodal Jan Novák.
(pur)

Studentka Eva Bažantová ve svém projektu popsala mimořádné řešení
transplantace jater a dokázala také skvěle diskutovat s oponenty
a vyvrátit jejich pochyby.

Krušnohorští „íčkaři“ se sešli v Krupce
KRUŠNÉ HORY – Pracovníci informačních turistických center se sešli
v novém centru Hornické krajiny Krušnohoří v Krupce. Na programu
setkání, které se letos konalo už po třetí, byla především nominace
Hornické krajiny Krušnohoří na seznam památek UNESCO.
Letos se krušnohorští íčkaři sešli už v dubnu v areálu Klíny v rámci projektu Hornická
stezka Krušných hor. Podruhé
se viděli při Uhelném safari, na
které je pozvala těžební společnost. V minulém týdnu se íčkaři
sešli v Krupce. Všechna setkání
iniciovala Destinační agentura
Krušné hory. O nominaci Hornické krajiny Krušnohoří na seznam památek UNESCO poreferoval íčkařům místostarosta

Krupky Rostislav Kadlec. „Hornická kulturní krajina Krupka je
součástí společné sasko-české nominace. Ta má celkem 22 komponent, na české straně 5 a na
saské 17. Rozhodnutí Světového
výboru UNESCO by mělo padnout v červenci 2019. Součástí
nominace je Hornická kulturní
krajina Krupka, dále Hornická
kulturní krajina Jáchymov, Vrch
Mědník, Abertamy - Boží Dar Horní Blatná a Rudá věž smrti,“

poučil íčkaře Rostislav Kadlec.
Ten také provedl účastníky setkání novým objektem, kde je
nejen informační centrum, ale
také konferenční místnost a výstavní prostory.
Íčkaři informovali své kolegy o aktuálních novinkách v regionu. Dozvěděli se například,
že osecký klášter, který měl být
kvůli rekonstrukci turistům
uzavřený, je stále v provozu,
že v areálu Lesné budují nové
muzeum, které bude hotové už
v létě příštího roku a že v červenci se otevírá také nové informační centrum na hrázi přehrady Fláje.

O nových materiálech z dílny
Destinační agentury Krušné hory informovala íčkaře ředitelka
agentury Eva Maříková. „V letošním roce jsme vydali brožuru Židovské památky Krušných
hor, kterou jsme vydali při příležitosti výročí křišťálové noci, dále
máme materiály k Hornické stezce Krušných hor a to jak brožuru, tak i mapu. V letošním roce
ještě chceme stihnout gastro průvodce Krušnými horami a soubor mapových plánů Krušných
hor,“ uvedla Eva Maříková. Další setkání je plánováno na leden.
To se íčkaři vypraví do nového
Thermalia Lázní Teplice. (pur)

Ústecký kraj obdržel poctu od architektů
ÚSTECKÝ KRAJ - První náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika přivítal ve své
pracovně ředitele festivalu Architecture Week Petra Ivanova,
který vedení Ústeckého kraje
poděkoval za spolupráci při
přípravě na předávání cen za
celoživotní přínos architektuře
a stavitelství – ceny Jože Plečnika. Cena se uděluje významným architektům a stavitelům
z České a Slovenské republiky.
Cena nese jméno vynikajícího slovinského architekta Jože
Plečnika, kterého Češi považují za svého hradního architekta. Plečnik totiž po první světové válce dostal objednávku na
obnovu Pražského hradu a celkově tak ovlivnil podobu hlavního města Prahy. Zajímavostí je, že za tuto a další zakázky pro prezidentskou kancelář
Československé republiky nikdy nepřijal žádný honorář. Byl
toho názoru, že samotná práce na zakázce je pro něj největší poctou. Cena Jože Plečnika se
uděluje u příležitosti celostátních oslav založení samostatné
Československé republiky v roce 1918 v rámci slavnostního
večera, který připomíná a vyzdvihuje význam českosloven-

Při příležitosti setkání předal ředitel festivalu Architecture Week Petr Ivanov 1. náměstkovi Martinovi Klikovi
jako poděkování model Mariánského mostu ze dřeva a papíru, který navrhl modelář Aleš Marboe.
ské architektury a stavitelství
posledních 100 let. Slavnostní
předání ve společnosti více než
800 vybraných hostů je součástí
oslav 100. výročí založení Československa pořádaných mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture
Week Praha a Správou Pražského hradu. Ceny osobně předali vysocí ústavní činitelé a dal-

ší významné politické osobnosti krajů, měst a profesních organizací.
Na tvorbě seznamu oceněných osobností se ve spolupráci s Czech Architecture Week
podílely státní instituce a profesní organizace: Spolok architektov Slovenska, Obec architektů ČR, Foibos Books, ale také krajské úřady, krajská měs-

ta, hlavní město Praha, AUÚP,
ČKAIT a další. Nominaci jednotlivých osobností doplňuje garant v příslušné oblasti. Ty
předává čtyřčlenné komisi k závěrečnému vyhodnocení. Garantem je významná osobnost
v oblasti architektury a stavitelství disponující navíc i vhledem do lokálního vývoje a širšího kontextu.
(nov)
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www.citadela-litvinov.cz
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orušené paragrafy
Nocoval v obchoďáku

MOST – Mostečtí policisté spolu s hlídkou strážníků zadrželi muže, který se pokoušel dostat v noci do obchodního domu. Dovnitř se
dostal za použití násilí, když překonal část dveří a pokusil se překonat i dveře druhé. To se mu však nepodařilo a s nepořízenou z místa
odešel. Krátce na to policie získala informaci o jednání muže, a protože se na místě již nenacházel, začala po něm pátrat. „Během několika minut byl podezřelý nalezen, zadržen a umístěn v policejní cele.
Ráno se podezřelý velice divil, kde se probudil. Na nic si nepamatoval,
údajně tu noc slavil a popíjel alkohol. Měl v dechu 1,5 promile alkoholu,“ popsala incident policejní mluvčí Ludmila Světláková. Vyšetřovatel 27letého Mostečana, který po sobě zanechal škodu ve výši 34 tisíc korun, obvinil z poškození cizí věci.
(sol)

zpravodajství

Zástupci tří krajů a Evropské komise
hledali řešení pro postižené regiony
MOST - Na Benediktu v Mostě se
sešli členové Hospodářského
a sociálního výboru Evropské
komise. Přijeli do České republiky na setkání se zástupci tří krajů spojených s těžbou uhlí. Cílem
jednání bylo společně hledat
možnosti, jak podpořit tradiční průmyslové regiony v době
odklonu od uhlí a transformace
energetiky.
Jednání u kulatého stolu trvalo několik hodin. Jeho součástí byla mimo jiné prezentace programu RE:START, který
představila zástupkyně vládního
zmocněnce pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj
Gabriela Nekolová. RE:START
je zaměřen právě na restrukturalizaci všech tří zmiňovaných
krajů a nabízí konkrétní řešení.
Podle názoru Evropské komise
patří dokonce k nejkomplexnějším v Evropě.
Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika ve svém
příspěvku poukázal na specifické sociální složení obyvatelstva
kraje a z toho vyplývající vzdělanostní strukturu. Jednou z priorit kraje je mimo jiné prodloužení vzdělávacího cyklu mládeže,
která velmi často dobrovolně
končí vzdělání po dosažení základní povinné školní docházky. Zástupci obou dalších krajů
v souvislosti se specifickou sociální strukturou krajů poukazovali také na rizika vysoké zadluženosti obyvatel a vysoké pro-

Když se jedná o pomoc postiženým regionům, Gabriela Nekolová a Josef Středula najdou vždy společnou řeč.
cento exekucí a na neustále se
zvyšující počet lidí, kteří upadají
do dluhové pasti.
Jednání se zúčastnil také
předseda Českomoravské komory odborových svazů Josef
Středula, který apeloval na zástupce Evropské komise, že neustálé přitvrzování pravidel ze
strany EU má velmi negativní
dopady na menší a nové členské státy EU. „Evropa musí nej-

prve říct, odkud budeme energii
čerpat? Hovoří se o elektromobilech, to tu energii budeme šlapat
na kole,“ dodal. Prostor k diskusi využil také předseda sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal Jaromír Franta.
„Protiuhelný tlak, který se šíří po
Evropě, se v budoucnu těžce nevyplatí,“ mimo jiné poznamenal.
Závěr debaty byl jednoznačný: Sociální dopady v postiže-

ných regionech musí být na prvním místě. Je zapotřebí dlouhodobá strategie, střednědobý
výhled a krátkodobé plány. Jednoznačnou prioritou je přitom
vzdělávání a školství. V odpolední části programu zástupci
Evropské komise navštívili vyloučenou lokalitu Janov, povrchový lom ČSA a rekultivovaná
území po těžbě uhlí.
(ina)

Hejtman zahájil advent na krajském zámku v Jimlíně
ÚSTECKÝ KRAJ - Na zámku
Nový Hrad v Jimlíně přivítali
návštěvníci spolu s hejtmanem
Oldřichem Bubeníčkem advent
ve velkém stylu. Zajímavý program potěšil všechny členy rodiny.
Děti si zatančily s milými
čerticemi, pohrály s živými zvířátky nebo vyzkoušely malování vánočních motivů, rodičům
udělaly radost staročeské dobroty v zámecké kuchyni a prarodiče se mohli třeba vypravit
na prohlídku krásně zrestaurovaných zámeckých místností. Prohlídky s průvodci byly v rámci slavnosti bezplatné
a využilo jich 380 lidí.
Celý den se na pódiu a v jeho
okolí střídal doprovodný kulturní program – středověké koledy v podání souboru Musica Vagantium, bubenická show
Drum band, andělé na chůdách, muzikáloví zpěváci Petra
Peterová a Bořek Slezáček. Pro
nebojácné bylo ve sklepeních
peklo s čerty a pekelnou váhou
hříchů, čertí tance pobavily nejen nejmenší diváky a stylové
stánky nabízely vánoční výzdobu, hračky i pamlsky. Adventní

Adventní atmosféra pohltila i hejtmana.
den pak vyvrcholil rozsvícením
vánočního stromku a ohňovou

šou. „Blíží se nejkrásnější svátky v roce, užijte si je v pohodě,

klidu a míru se svými nejbližšími,“ popřál hejtman Oldřich
Bubeníček. Advent na krajském
zámku Nový Hrad v Jimlíně navštívilo na 2 500 lidí.
Zatímco se v Jimlíně rozsvěcel stromeček, na druhém konci našeho kraje, v Děčínském
kostele Povýšení sv. Kříže, začínal 5. adventní koncert Ústeckého kraje „Ve světle hudby“,
konaný pod záštitou hejtmana
Bubeníčka a biskupa Diecéze litoměřické Baxanta. Vystoupili Collegium hortense, Spojené
sbory Podkrušnohoří, Miroslava Časarová, Bronislava Smržová Tomanová a Jan Zástěra.
Návštěvníci si užili nejen majestátní zvuk varhan, ale hlavně unikátní atmosféru celého
místa.
(nov)

zpravodajství

Už je jasno o nejkrásnější předzahrádce
MEZIBOŘÍ - Soutěž o Nejkrásnější předzahrádku v Meziboří
má vítěze. Stala se jím stejně jako v loňském roce Ivana
Lahmerová. Sedmičlenná porota letos vybírala z jedenácti
přihlášených.
Do soutěže, která probíhá od
dubna do října, se mohl přihlásit každý, kdo pečuje o předzahrádku na veřejné zeleni. „Porota měla letos velmi těžkou práci.
Na vzhledu předzahrádek se podepsalo letošní velké sucho a horko. Neměli jste čím zalévat a na
zahrádkách to bylo znát. Hodnotili jsme pestrost výsadby, harmoničnost předzahrádky a její
celkový dojem a také jednu dominantu. Mohl to být keř, strom
nebo třeba plastika. Na konci
soutěže se ještě přidávaly body za
velikost plochy, o kterou se soutěžící stará,“ vysvětlil systém bodování předseda poroty radní
Ján Vojtek.
Cenu vítězce předali starosta města Petr Červenka a místostarostka Libuše Karbanová.
„Jsem velmi rád, že vám všem
záleží na tom, jak naše město vypadá. Snažíme se, aby bylo Meziboří krásné a upravené a daří
se nám to nejen díky dobré práci
Technických služeb Meziboří, ale
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Litvínovští strážníci
chtějí pomoci dětem
LITVÍNOV – Sbírku ve prospěch dětí z Dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny se rozhodli uspořádat strážníci Městské policie Litvínov.
Pomoci potěšit děti z dětského domova jim mohou nejen obyvatelé
Litvínova.
„S iniciativou vyhlásit sbírku ve prospěch dětí z Dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny přišli sami strážníci. Chtějí dětem pomáhat a tohle je způsob,“ říká velitel Městské policie Litvínov Zdeněk
Urban. S dětským domovem v Hoře Svaté Kateřiny má litvínovská
městská policie nadstandardní vztahy. Strážníci za dětmi jezdí například s ukázkami práce psovodů na většinu z oslav pořádaných
v zařízení. Do sbírky, do které se mohou zapojit nejen obyvatelé
Litvínova, mohou lidé nosit nepotřebné či nevyužívané, ale zcela
funkční dětské sportovní vybavení, hračky, hry a oblečení. „Pokud
se připojíte k zaměstnancům městské policie, věci lze odevzdat na služebně městské policie, ul. Vodní 871, v termínu do 17. prosince 2018,“
doplnil Zdeněk Urban.
(pur)

Starosta Petr Červenka s místostarostkou Libuší Karbanovou (vpravo) ocenili vítězky.
také díky lidem z Meziboří, jako jste vy, kteří pečují o své okolí.
Děkuji vám za to, že jste z ničeho
před svými domy dokázali udělat
opravdu něco s velkým N,“ poděkoval všem zúčastněným Petr Červenka.
Soutěžící dostali jako ocenění města poukaz do OBI na nákup potřeb pro zahrádkáře. Ví-

tězka v hodnotě 6 tisíc korun.
„O předzahrádku pečuji ve svém
volném čase. Je to pro mě forma
odpočinku po náročném pracovním dnu. Do soutěže se hlásím
opakovaně, samozřejmě chci vyhrát, ale také chci, aby předzahrádka dělala radost lidem, kteří
kolem ní chodí. Hodně mě proto
mrzí, když vidím, jak někteří li-

dé k mé práci přistupují. Z předzahrádky uklízím psí exkrementy, odpadky, nedopalky. To radost
z dobré práce kazí,“ říká Ivana
Lahmerová. Na druhém místě se umístila Jana Pekarová, na
třetím Anna Kramešová. Z fotografií všech předzahrádek vznikl kalendář.
(pur)

Mezibořské náměstí mělo premiéru
MEZIBOŘÍ - Zahájení adventu
a rozsvěcení vánočního stromu
v Meziboří mělo letos ještě jeden slavnostní moment. Svou
premiéru mělo dokončené nové
náměstí 8. května.
Před první adventní nedělí se
v centru Meziboří na nově zrekonstruovaném náměstí 8. května konalo slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu spojené s vánočními trhy. Na akci nechybělo tradiční zpívání na schodech
dětí z mezibořské základní školy.
Obyvatelé města měli také první
příležitost osobně si vyzkoušet
nové náměstí, na kterém se konal vánoční trh. „Užijte si všichni
krásný adventní čas,“ popřál starosta města obyvatelům Meziboří. Součástí akce byla i vernisáž
vánočních stromků ozdobených
dětmi z mezibořské základní
školy, která bude v Kulturním za-

řízení Meziboří přístupná až do
20. prosince. Slavnostní podvečer ukončil ohňostroj, který při-

vezli až z Moravy a vzhledem
k náledí a komplikacím na cestě
byl na chvíli v ohrožení. Vánoč-

ní strom v letošním roce darovali městu manželé Mickovi z Meziboří.
(pur)

Libuše Karbanová, místostarostka, přivedla na akci i svou vnučku.

Mezibořští senioři jsou v kraji sedmí
MEZIBOŘÍ - Mezibořský klub seniorů se díky svým aktivitám udržel
v první desítce nejaktivnějších klubů Ústeckého kraje. Vloni získali mezibořští senioři třetí místo, letos jsou sedmým nejaktivnějším
klubem kraje.
„Klub seniorů Meziboří je velice aktivní ve všech směrech,
schází se ve své klubovně dvakrát týdně v hojném počtu. Naší
prioritou je aktivitami zlepšovat
kvalitu života našich seniorů. Pořádáme relaxační pobyty s rehabilitací v Poděbradech, Mariánských lázních, Klášterci nad Oh-

P

ří a daří se nám získat příspěvek
z městského úřadu, za což patří vedení města velké poděkování,“ komentovala činnost klubu
seniorů předsedkyně Jana Bothová.
Velký zájem mají senioři o každoroční výjezdy na prázdninové pobyty. Letos se vypravili

k moři. „Využíváme permanentky do plaveckého bazénu, mezibořské sauny a nyní si užíváme
i nově pořízené masážní lůžko
za účelem masáží v naší klubovně. O tyto aktivity je veliký zájem. Naše výlety i rekreace jsou
plánované dlouho dopředu výborem klubu seniorů a inspirujeme se i návrhy seniorů z klubu,“
doplnila Jana Bothová. Senioři se vypravili například na prohlídku Čapího hnízda. „Nejvíce
nás zaujala malá zoo, kde se pe-

čuje o některá zvířata s poškozením a ve volné přírodě by neměla
šanci přežít,“ vzpomíná na výlet
Jana Bothová. Mezi další výlety,
na které senioři vzpomínají, patří
návštěva plzeňské zoo a pivovaru, Zahrady Čech. Při dalších aktivitách mezibořští senioři udržují vazby s kluby v okolí. „Využíváme například již vžité pozvání na oslavy a zábavy od seniorů
z Louky, Braňan, Bíliny a velice nás tato pozvání těší,“ dodala předsedkyně.
(pur)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
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OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)
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Pro lup s latexovou
maskou
MOST – Čtyři drahá kola odcizil 39letý muž z Mostu. Během jednoho měsíce navštívil
tři prodejny. „Ve večerních hodinách se vloupal do objektů, kde
násilím překonával vstupní dveře. Následně odvezl čtyři elektro
kola za 350 tisíc korun a další
škodu za 140 tisíc korun způsobil
poškozením dveří. Na lup byl vybaven latexovou maskou, kterou
si vždy dal na obličej,“ informovala policejní mluvčí Ludmila

Světláková. Při poslední krádeži ukradl elektro kolo v hodnotě
94 tisíc korun. Poté na něj nasedl a odjel. Nedaleko Benediktu
ho vypátrali kriminalisté. „Muž
chtěl utéct. Kolo odhodil, policisté ho nakonec zadrželi. Kabát,
který měl v době krádeže na sobě,
a obličejovou latexovou masku
policisté našli při ohledání místa činu v trávě nedaleko prodejny,“ řekla policejní mluvčí. Vyšetřovatel muže obvinil z krádeže a poškození cizí věci, za který mu může soud uložit až pět
let odnětí svobody. Soud Moste-

bezplatná
linka

čana, který byl již loni za krádež
odsouzen, poslal do vazby. Odcizená tři kola nebyla zajištěna.

Nepořádek
u kontejnerů
MOST – Městská policie
v Mostě řešila několik případů
nepořádku kolem kontejnerů.
Jeden v ulici Česká. Tam strážníci přijeli na základě upozornění anonymu. Muž vyhazoval odpadky z kontejneru na zem. Muže strážníci zajistili, přestupek
ve veřejném pořádku na mís-

tě projednali v příkazním řízení. Stejně zajížděli do ulice Komořanská. „Zde dva muži převrátili kontejnery na komunální odpad. Tento odpad se dostal
na pozemní komunikaci a tímto
došlo k jejímu znečištění. Strážníci tento přestupek ve veřejném
pořádku s muži na místě projednali v příkazním řízení. Následně si výtečníci museli odpadky
uklidit a kontejnery postavit na
svá místa,“ informoval o případu Vlastimil Litto z Městské policie v Mostě.
(sol)

800 136 018

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

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628
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zpravodajství/inzerce

Pojeďte si zalenošit s Offroadsafari
LITVÍNOV - Lákají vás nevšední zážitky a nechcete se o víkendu jen
tak povalovat na gauči? Chcete se dozvědět něco nového, ale nemáte
chuť probírat se turistickými průvodci?
Tohle všechno najdete na zážitkových výletech s Offroadsafari. Nenechte se mýlit, nejde o jízdu za divokou zvěří nebo adrenalinovou jízdu náročným terénem,
ale o lov krásných a často opomíjených koutů v severozápadních
Čechách. Vinice, neznámá místa v Českém středohoří, starobylý židovský hřbitov, kopce a kopečky plné příběhů, historie hornictví s těžebními stroji na dosah
ruky, tajuplné štoly i cesty po stopách 2. světové války. To všechno
v jednom balení, v projektu, který
už čtyři roky ukazuje region nejen
místním obyvatelům, ale také návštěvníkům z jiných oblastí Čech
i ze světa.

Ukázaná platí
„Tehdy jsme si řekli, že ukázaná platí více než sebelepší turistické příručky,“ zavzpomínal Martin
Bareš, autor tohoto netradičního
pojetí poznávací turistiky.
„Chtěli jsme ukázat, že tahle oblast České republiky není jen o průmyslu, uhlí, že už dávno nejsme
onou pověstnou měsíční krajinou.
A že je tu mnoho krásných, možná
většině lidí i utajených koutů, které
stojí za to poznat. Odezva nás překvapila,“ pokračoval Bareš.

Od začátku šlo lidem kolem
Offroadsafari nabídnout hostům
víc, než co se dá načíst z různých
informačních tabulí, brožur. Pomáhají si spoluprací s muzejníky,
hledají v historických pramenech
či archivech.

Offroady i pro dědečky
Z jednoho výletu se během
několika mála let postupně stalo několik tematicky různě zaměřených programů. Martin Bareš už dávno neprůvodcuje sám,
má další kolegy, a k prvnímu autu
přibylo pár dalších.
Pokud si někdo myslí, že kvůli offroad automobilům, kterými se po krajině jezdí, vyhledává
tento typ poznávací turistiky pouze mladší věková kategorie, hodně se mýlí. S Offroadsafari jezdí
předškolní děti s rodiči, ale velmi
často také senioři. Svou jízdu si
užil i devadesátník. „Tím, že nabízíme pohodlí jízdy v autech, s přestávkami pro krátké procházky
s povídáním, vyhledávají nás hodně lidé, kteří by jinak klasické výlety, třeba pěšky nebo na kole, nezvládli,“ je přesvědčen zakladatel
a průvodce Martin Bareš. Velký
zájem o vyjížďky s Offroadsafari
mají i cizinci, pro něž jsou severo-

Hledáte tip na originální dárek nejen pod stromeček? Projděte
se na www.offroadsafari.cz nebo navštivte litvínovskou kancelář
společnosti, kterou najdete s otevřenými dveřmi vždy v úterý a čtvrtek
přímo na tamním náměstí, v domě U Anděla.
západní Čechy přitažlivé pro nádherné vyhlídky, kopcovitou krajinu a v zimě i pro možnost užít si
sníh.

bie přes Američany, Brity až třeba
po Singapurce či Australany.

Ze všech koutů světa

O co je dnes největší zájem?
Podle Bareše o výlet nazvaný Sopečná tajemství, tedy České středohoří, Stezky vinné révy nebo
Stezky uhlí: těžba z blízka, kde se
hosté podívají přímo k těžebním
velkostrojům. A teď, v čase předvánočním, rozhodně Vánoční
Sasko – poklad za kopcem. „Tamní atmosféra i povídání lákají každoročně desítky zájemců a výlety
jsou plné dlouho před termínem“
uzavřel Martin Bareš.
(nov)

„My výlety přizpůsobujeme
přání hostů, takže minulou zimu
jsme skupině Izraelců zkrátili výklad a stavěli jsme sněhuláky, protože sníh nikdy neviděli. Proč ne,
dokážeme naše trasy i vyprávění
přizpůsobit,“ doplnil ještě s tím, že
pečlivě vybraní průvodci zvládají
i výklad v angličtině nebo ruštině.
Díky tomu s Offroadsafari vyjelo
už 46 národností, od hostů z Japonska, Vietnamu, Saúdské Ará-

Za Vánocemi do Saska

V Louce u Litvínova najdete

STÁLÉ ZAMĚSTNÁNÍ I BRIGÁDU PRO STUDENTY

LOUKA U LITVÍNOVA - V průmyslové zóně v Louce u Litvínova se vyrobí
každý den pět milionů kelímků, do kterých se balí především na německém trhu jogurty. Věděli jste o tom?

Současná situace na trhu není pro zaměstnavatele růžová, ale
společnost greiner packaging
s.r.o. se může pochlubit řadou zaměstnanců, kteří pracují ve firmě
deset a více let. Zatímco je region orientován především na automobilový nebo chemický průmysl, je greiner packaging s.r.o.
firmou, která zásobuje potravinářský průmyVíce se můžete dozvědět na FB stránkách firmy sl. Tento fakt můgreiner packaging Litvínov, e-mailu: prace@ že být pro řadu
greiner-gpi.com nebo na tel. čísle 606 744 053 uchazečů o zaměstnání moti(v pracovních dnech od 6 do 14 hodin).
vující,
protože

Pokud ne, tak
jistě tuto informaci
oceníte
a třeba i fakt, že
to má na svědomí
rakouská společnost greiner packaging s.r.o. Firma má v Louce u Litvínova jeden ze svých závodů, který zaměstnává více než dvě stovky
lidí. Letos už patnáctý rok. Historie společnosti samotné je
však stopadesátiletá.

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

RŮZNÉ

■■Prodám 2 válendy s čal. polstry 2 000 Kč. Málo používanou
světlou ložnici: 2 skříně, toaleta,
postel včetně matrací, 2 noční
stolky, peřiňák 3 500 Kč. Tel.: 607
277 880
■■Prodám pračku CANDY v
dobrém stavu. Cena 1 000 Kč.
Tel.: 736 248 032
■■Hledám paní na úklid bytu

Firma greiner packaging s.r.o. zásobuje svými produkty potravinářský
průmysl. Pokud nemáte práci a přemýšlíte o zaměstnání, najdete
ho právě zde. Firma nabízí zajímavé benefity, komfortní pracovní
prostředí a příjemný pracovní kolektiv.
firma mimo bohatý benefitní
program vsází na čisté a příjemné komfortní pracovní prostředí.
V současné době firma nabízí volná místa ve výrobě na hlavní pracovní poměr i formou bri-

gády. Podmínkou je minimálně
věk 18 let, dobrý zdravotní stav
a ochota práce na směny. Další
otevřené pozice jsou ty dělnické
nebo například pozice mechaniků.
(nov)

3+1 (pára nutná) – zdravotní důvody, za dohodnutou odměnu.
Tel.: 606 143 027
■■Koupím LP gramofonové desky, větší množství či sbírka vítána. Přijedu. Telefon: 721 442 860
– stačí prozvonit

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
■■67 let, obyčejný štíhlý muž
by rád poznal milou, štíhlou nekuřačku do 64 let k občasným
schůzkám. Tel.: 607 545 877

SEZNÁMENÍ

■■Je ti smutno a toužíš po spokojeném životě ve dvou? 55letá
žena hledá muže nekuřáka, který

auto, moto

■■Prodám

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

Zaměstnání

■■Hledám zedníka nebo pomocného dělníka na rekonstrukci 3 bytů + další práce v Českých
Zlatníkách. Telefon: 606 264 380
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka, hospic, HSRM, fotbalový stadion Most,
Hipodrom Most, dopravní podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží,
Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora,
čerpací stanice GO, Unipetrol, KSK
Komořany, United Energy, a. s.,
Městský úřad Meziboří, Domov
důchodců Meziboří, Citadela,
Resort Loučky, Spolužití, Tenba,
knihovna, zimní stadion, Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice, zdravotní
středisko Horní Jiřetín, Městský
úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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Taneční studio přijelo, tančilo a zvítězilo
Liberec – Ve dnech 18. - 24.
listopadu se do libereckého Babylonu sjely tisíce tanečníků.
Důvodem bylo jubilejní desáté
mistrovství světa v tanečním
sportu, které si nenechala ujít
ani Kamila Hlaváčiková s jejím
týmem nadaných tanečníků,
choreografů a trenérů. Studio
opět slavilo velký úspěch.
V různých tanečních stylech
a věkových kategoriích se závodníkům z Tanečního studia
Kamily Hlaváčikové podařilo nasbírat úžasných 28 medailí a řadu umístění.
Taneční týden úspěšně zahájila skupina nejmladších, s choreografií Cinderella si na svém
prvním mistrovství vysloužila
krásnou stříbrnou medaili. Skupina nejstarší si poprvé vyzkoušela novou disciplínu, v kategorii Urban se jejich Policeman
umístil na třetím místě. Také
choreografie All The Ladies si
z latino kategorie odvezla bronz.
Jedničkou na diplomu a titulem
mistrů světa se pyšní tanečnice
a tanečník z choreografie Beauty And The Beast, stejně tak velká muzikálová choreografie Roxie. První místo se podařilo získat také oblíbené choreografii
Night In The Museum. K narozeninovému přání se připojila i choreografie Birthday Party,
která na bedně zaujala místo po
levici vítězů. Divoká choreografie Great Gatsby na stupni vítězů
zaujala druhou pozici a historická choreografie The Story of Es-

Verva dnes vyzve
tým Plzně
V dnešním extraligovém
kole se hokejisté HC Verva
Litvínov opět představí na
domácím ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky. V duelu 25. kola nejvyšší hokejové soutěže vyzvou celek Plzně. Utkání začíná v tradičním čase, tedy v 17.30 hodin.

Tři utkání sehraje
juniorka venku
Tým juniorů HC Litvínov
čeká hned trojice zápasů na
ledě soupeřů. V pátek 7. prosince zajíždí na led pražské
Slávie. V sobotu 8. prosince
se představí v Liberci a v pátek 14. prosince odehrají zápas v Plzni.

Lvi cestují v sobotu
do Letňan

Taneční studio Kamily Hlaváčikové mělo v Liberci úspěšnou medailovou sklizeň.
ter, u které jen málokdo z přihlížejících dokázal udržet emoce,
si zasloužila bronzovou medaili.
Duo Terezka Vítová a Johanka
Kolaříková za karibskou show
Ariel obdržely stříbro a další
dvě stříbrné a jednu zlatou pozici převzaly za jejich salsu, bachatu a merengue. Romantické
duo Sebastiana Holoty a Natálie Masopustové Grease oceni-

la porota třetí medailovou pozicí a sám pak Sebastian získal
dvě stříbrné a jednu bronzovou
medaili za minutové tance. Nikol Veselá se svou show Charlie Chaplin vyhrála třetí místo, show Sofinky Salama Jungle se porotě také líbilo, a proto si vezla domů stříbro. Anna
Ptáčková si vybojovala bronzovou medaili za tanec rumba. Na

stříbrnou pozici se dostala Nela Kolínková se show Avatar
a přidala k tomu další tři stříbrné medaile a jednu třetí příčku
za minutové tance. Další úspěšnou sólistkou se stala Mia Holčáková, která za contemporary
show Marionette získala bronzovou medaili a ve svižném jivu se probojovala na první místo a stala se tak mistryní světa.

„Studio úspěšně reprezentovala
všechna sóla i dua, v konkurenci šedesáti soutěžících se musela
probojovat přes několik vyřazovacích kol do finále,“ řekla ředitelka a šéftrenérka studia Kamila Hlaváčiková. „Jsem pyšná na
celý organizační tým TSKH, který děti na mistrovství světa připravoval,“ dodala.
(jak)

Silný Liberec odjel z Litvínova s prázdnou
Litvínov – Hokejistům HC Verva se podařilo přerušit nepříznivou
sérii výsledků a konečně si připsali tři body. Navíc za vítězství 6:2
proti silnému Liberci.
Tým na domácím ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky
nastoupil s čerstvým navrátilcem a mistrem světa z roku
2010 Lukášem Kašparem v sestavě. Ten se fanouškům představil vstřeleným gólem. Spoluhráč z jeho útoku Jakub Petružálek v utkání na tři branky nahrával spoluhráčům. Dvě
branky v zápase si připsal Jurčík.
„Nám se dnes podařilo vstřelit větší množství branek a do
hry jsme vnesli trochu útočného ducha, což je dobře. Musíme ale mít na paměti to, že
jsme tam měli spoustu okýnek

Petr Adamec se stal šestinásobným
krajským přeborníkem
Litoměřice - O uplynulém víkendu se v Litoměřicích konal krajský
přebor mladšího žactva Ústeckého kraje v plavání. O cenné kovy
a tituly krajského přeborníka bojovali plavci a plavkyně ve třech
kategoriích.
Litvínovské žactvo se nedalo přehlédnout, a to nejen kvůli výrazné žluto - černé kombinaci barev klubového oblečení. Přivezli totiž celkem 24 medailí.
Nejúspěšnějším plavcem se
stal jedenáctiletý Petr Adamec,
který získal šest titulů krajského přeborníka na tratích 50,
100, 200, 400 a 800 m volný
způsob a 100 motýl. Dva přebornické tituly získala devítiletá Adéla Bergmanová v závodech 50 m motýl a 50 m volný
způsob. Dalším přeborníkem
kraje se stal desetiletý David
Rous a to na trati 100 m polohový závod. O sedm stříbrných
medailí se zasloužili tito plavci:
2x Laura Prantová v kategorii
desetiletého žactva na tratích
50 a 100 m znak, 2x Filip Br-
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na v kategorii desetiletého žactva na tratích 100 m prsa a 100
m polohový závod, Adéla Bergmanová na trati 100 m polohový závod, Petr Adamec na trati 50 m motýl a David Rous na
trati 50 m prsa. Sbírku medailí
doplnili osmi bronzovými plackami tito závodníci: 2x David
Rous na tratích 50 a 100 m volný způsob, 2x Alexandr Kunkela (10 let) na tratích 50 a 100 m
znak, 2x Adéla Andrlová (9 let)
na tratích 50 m znak a 50 m prsa, Filip Brna na trati 50 m prsa a Laura Prantová na trati 50
m motýl. Vysoký počet medailí,
ale především osobních rekordů značí skvěle načasovanou
formu litvínovského mladšího
žactva pro nadcházející Poháry
České republiky.
(has, jak)

v obraně. Měli jsme občas štěstí, že nás soupeř za chyby nepotrestal. Opět velmi dobrý výkon podal brankář. Myslím si,
že jsme výsledku šli naproti. Podařilo se nám proměnit šance,
které se nám poslední dobou nedařilo proměnit. Dneska bereme tři body a jsme za to strašně
šťastní, protože jsme je potřebovali. Šňůra utkání, kdy se nám
nepodařilo bodovat, byla docela dlouhá a klukům bych chtěl
poděkovat za to, jak k tomu přistoupili,“ řekl po utkání trenér
HC Verva Radim Skuhrovec.
HC Verva Litvínov – Bílí Tygři Liberec 6:2 (2:0, 3:2,

1:0). Branky a nahrávky: 7. Válek (Gerhát, Březák), 19. F. Lukeš (Válek), 31. Kašpar (J. Mikúš, Petružálek), 34. Ščotka
(Porseland, Petružálek), 35.
Jurčík (J. Kloz, D. Tůma), 52.
Jurčík (Petružálek, Gerhát) –
38. M. Kvapil, 39. Birner (Redenbach, Šmíd). Rozhodčí: Hribik, Kika – Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci:
4 645. Střely na branku: 27:29.
Sestava HC Verva Litvínov:
Janus (Hanuljak) – Porseland,
Ščotka, L. Doudera, Baránek,
Romančík, Suchánek, Březák –
Petružálek, J. Mikúš, Kašpar –
Válek, V. Hübl, F. Lukeš – Myšák, Gerhát, Jurčík – D. Tůma, J.
Kloz, Matoušek.
(jak)

Autodrom zahajuje nový kurz „FOR TEEN“
MOST - Mostecký autodrom nabízí mladým začínajícím řidičům
za zvýhodněnou cenu kurz bezpečné jízdy FOR TEEN. Zahrnuje
teoretickou přípravu i praktický
trénink zvládání krizových situací. Kurz je součástí projektu
Ukaž, jak řídíš pro čerstvé absolventy autoškol ve věku od 18 do
24 let.
Premiérový termín kurzu
FOR TEEN v Mostě se uskuteční
v sobotu 29. prosince. Čerství držitelé řidičského oprávnění skupiny B se mohou již objednávat.
„Vzhledem k velmi výhodné ceně
2 890 korun předpokládáme, že
o kurz bude mezi začínajícími řidiči výrazný zájem. S jeho objednáním by tedy neměl nikdo váhat,“ upozornila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM
MOST Veronika Raková. Kurz se
podle hlavního instruktora mosteckého autodromu Marka Kohoutka zaměřuje také na psychologické aspekty zvládání krizových situací. „Instruktor v teoretické části s klienty o probíraných
tématech diskutuje, využívá také

Po středečním domácím
utkání s HC Řisuty cestují k dalšímu druholigovému
utkání hokejisté týmu Mostečtí Lvi za svým soupeřem.
V sobotu 8. prosince se tak
představí na ledě týmu HC
Letci Letňany.

Krasobruslařky
přivezly ze závodů
medaile
Závodnice krasobruslařského oddílu z Mostu startovaly na závodech v Praze
a v Příbrami. V Praze se konal Český pohár, ve kterém
mezi nejmladšími žačkami
Sophie Ellen Kučabová vybojovala třetí místo. V Příbrami při poháru ČKS A Eva
Blahoutová, žačka nejmladší, a Aneta Mrkvičková vybojovaly druhé místo. Stela Nováková skončila devátá.
Zlato vybojovala i Štěpánka
Maříková, Markéta Ciprová
s Dominikou Louckou byly druhé.

V Bílině začne
hokejový Christmas
Cup
Jubilejní 20. ročník mezinárodního hokejového turnaje Christmas Cup začne
v pondělí 10. prosince na
zimním stadionu v Bílině.
Ročník zahájí kategorie U10,
která bude hrát od pondělí
do středy. Ve čtvrtek a v pátek se potom představí kategorie U9.

Christmas Night Run
v neděli v Mostě
Vánoční zážitkový běh
ČEPS Christmas Night Run
se uskuteční v neděli 9. prosince v Mostě. Start je na
1. náměstí v 17.00 hodin. Poběží se 5 kilometrů. „Nasaďte
si rukavice, připravte santovskou čepici a vyběhněte s námi,“ zvou pořadatelé.

Starší žáci a žákyně
hrají ve Slaném

Kurz jako stvořený pro čerstvé absolventy.
projekci krátkých tematických videoukázek. Praktická část se věnuje nácviku situací, které mohou řidiče v každodenním provozu potkat. Na cvičných plochách
polygonu si mladí řidiči mohou

natrénovat například krizové brzdění v různých rychlostech a na
rozdílných površích, reakci vozidla při průjezdu prudkou zatáčkou či zvládnutí smyku,“ vyjmenoval.
(nov)

Sobota 8. prosince je pro
týmy starších žáků a starších
žákyň Basketbalového klubu Baník Most ve znamení
zápasů ve Slaném. Starší žáci se od 16.00 hodin střetnou s ŠSK Slaný. Starší žákyně pak hrají od 18.45 hodin
s BC Slaný
(jak)
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Fler jarmark hostil zámek Valdštejnů
LITVÍNOV – Tradiční předvánoční Fler jarmark, který se obvykle koná v mosteckém muzeu, letos hostil zámek Valdštejnů. A místo to bylo zvolené mimořádně zdařile.
Do historických místností zdobených vánočními stromky se nádherné výrobky řemeslníků a umělců hodily náramně. Ocenily to i stovky návštěvníků, kteří si nenechali
Fler jarmark v Litvínově ujít.
K vidění byly výrobky šikovných rukou umělců z širokého okolí. Ideální příležitost pro koupi vánočních dárků. Prodávaly se šperky, keramika, výrobky ze dřeva
i kůže a nechybělo ani umělecké kamení. Palec nahoru si rozhodně zaslouží Dáša Wohanková z propagace města a Blanka Techlovská za uspořádání jarmarku v zámeckých prostorách. Fler jarmark se v Litvínově konal poprvé. Už příští rok by se měl opět vrátit také do prostor mosteckého muzea. Po dobré zkušenosti z letošního roku by se ale měl konat současně i v Litvínově. Další atrakcí Dne svatého Mikuláše byla jízda retro autobusem Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.
Ten jezdil až do 18 hodin kyvadlově mezi Mostem a Litvínovem. Krása na pořízených fotografiích nepotřebuje komentář...
(pur)

