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Radní: Do lesů nad Litvínovem se nesmí!

LITVÍNOVSKO – Do lesů kolem Litvínova je opět vyhlášen zákaz vstupu. A to až do do 31. března. Na podnět Lesů ČR schválila zákaz Rada
města Litvínova na svém mimořádném jednání.
Zákaz se týká jen některých katastrů na Litvínovsku. Především
ale těch, kde jsou upravené běžecké stopy a kde jsou lidé zvyklí běžkovat. Zákaz vstupu je vyhlášen v katastrálním území obcí
Brandov, Rudolice v Horách, Hora Svaté Kateřiny, Fláje, Český Jiřetín, Klíny II. „V létě se do lesa
nemohlo, protože bylo sucho, v zimě, protože napadl sníh. Bydlíme
v oblasti zasažené průmyslem a rekreaci v horách nám ztěžuje státní
podnik neustálými zákazy. To nikdy dřív nebylo. Chyba bude asi
v tom, že Lesy ČR špatně hospodaří a neudržují v lesích pořádek,“
zlobí se nad zákazem Edita Lišková, která využívá běžecké stopy
v Krušných horách už čtyřicet let.
Jako problém vnímají zákaz
vstupu do lesů také starostové
Svazku obcí v regionu Krušných
hor. „Zákaz vstupu do lesů budeme projednávat na nejbližším jednání členské schůze. Chci iniciovat
jednání s Lesy ČR, případně zaslat
podnět na příslušná ministerstva.
Chápu, že když se jedná o poškození porostů v mimořádné situaci, jako byly opakující se vichřice,
pak je složité tyto následky odklidit a les pro veřejnost uvolnit. Po-

dle zkušenosti z loňského roku ale
trvá příliš dlouho, než vůbec začnou firmy na kalamitách pracovat. Legislativa velmi ztěžuje celý proces výběru dodavatele a pak
se dostáváme do situace, že lidé
do lesů opakovaně nesmějí,“ míní předseda SORKH David Kádner. Zákaz vstupu do lesů v době
vrcholící zimní sezóny považuje
za problém také ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva
Maříková: „Lyžování a běžkování jsou pilířem zimní rekreační nabídky Krušných hor. Proto k nám
turisté jezdí. Zákaz vstupu do lesa samozřejmě poškodí celou turistickou sezónu. Problémem je nejen pro turisty, kteří přijedou třeba na jarní prázdniny, ale také pro
místní, kteří běžecké tratě využívají nejvíce.“
Zákaz vstupu do lesů zatím vyhlásil pouze Litvínov. Už v tomto
týdnu by se ale stejnou záležitostí měla zabývat také města Chomutov a Teplice. Zákaz se „zatím“
netýká v oblasti Klínů běžeckých
stop v lokalitě Mračný vrch, kterou nespravují Lesy ČR. Dále se
může běžkovat v katastru Mníšku
a Nové Vsi v Horách až k Lesné.
(pur)

O zákaz vstupu požádaly Lesy ČR kvůli těžkému sněhu, který láme koruny stromů. Na běžecké stopy padají kmeny stromů poškozené loňskými vichřicemi.
Pohyb po běžeckých tratích tak může být pro běžkaře nebezpečný.

 4000 Dnů v Citadele

I. FARMÁŘSKÁ
SLAVNOST 2019
26. ledna 2019
8.00 - 12.00 hodin - 1. náměstí v Mostě
Čeká Vás trh plný farmářských výrobků, zabijačkových specialit
a ochutnávka regionálních potravin.
K poslechu zahraje Cimbálová muzika Dušana Kotlára ve třech vstupech
(9:00 - 9:30, 10:00 - 10:30, 11:30 - 12:00)

Zúčastněte se soutěže o NEJCHUTNĚJŠÍ MOSTECKOU JITRNICI 2019
Soutěž bude probíhat od 9.00 do 11.00 hodin v označeném stánku.
Vyhodnocení proběhne v 11.15 hodin na pódiu.
Farmářské slavnosti 2019 pořádá statutární město Most,
Okresní agrární komora Most a Severočeské farmářské trhy.

OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
informační centrum pro rozvoj
Most
zemědělství a venkova ÚK

LITVÍNOV -Citadela
Litvínov uvede 28.1. od
19 hodin představení
Divadla v Rytířské
„4000 dnů“. Hrají: Hana
Maciuchová, Ondřej
Novák a Petr Stach.
Vstupné 330 - 360 Kč.
www.citadela-litvinov.cz

 Turistika na
Mostecku
LITVÍNOV - Na přednášku Václava Novotného
„Historie organizované
turistky na Mostecku“
můžete vyrazit 30. 1. od
15.30 hodin do litvínovské knihovny.
www.knihovna-litvinov.cz

Divadlo vyhlašuje
Cenu diváka 2018
MOST – Mostecké divadlo vyhlašuje další ročník divácké ankety.
Výsledky rozhodnou o udělení tří cen - Ceny diváka za nejlepší inscenaci sezony 2018, Ceny diváka za nejlepší ženský herecký výkon
v mostecké inscenaci sezony 2018 a Ceny diváka za nejlepší mužský herecký výkon v mostecké inscenaci sezony 2018. Hlasování
končí 15. února, slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 2. února
v 19. 30 hodin v mětském divadle při příležitosti premiéry inscenace
MACBETH.
Na Cenu diváka za nejlepší inscenaci jsou nominovány
hry: Homevideo, Je úchvatná!,
Dáma od Maxima, Talentovaný
pan Ripley, Ostře sledované vlaky, Teror a Škola základ života.
Na Cenu diváka za nejlepší
ženský herecký výkon můžete
hlasovat pro:
ZITU BENEŠOVOU za roli v inscenaci: Je úchvatná!, Dáma od Maxima, Talentovaný
pan Ripley, Teror, LILIAN FISCHEROVOU za roli v inscenaci: Homevideo, Dáma od Maxima, Ostře sledované vlaky,

Škola základ života, MARKÉTU HAUSNEROVOU za roli v inscenaci: Homevideo, Dáma od Maxima, Talentovaný
pan Riplay, Ostře sledované vlaky, Škola základ života, KAROLÍNU HERZINOVOU za roli v inscenaci Teror, MICHAELU KRAUSOVOU za roli v inscenaci: Homevideo, Dáma od
Maxima, Talentovaný pan Riplay, Ostře sledované vlaky,
Škola základ života, REGINU
RAZOVOVOU za roli v inscenaci Je úchvatná!, Škola
základ života.

 Fotbálek
v knihovně
LITVÍNOV - Baví vás
fotbal, ale nebaví vás
tolik běhat? Pak přijďte
18. 1. od 13.30 hodin do
knihovny Litvínov na
turnaj ve stolním fotbálku.
Vše pod vedením
rozhodčí knihovnice
Moniky. Určeno dětem.

Nejlepší inscenací loňského roku byl vyhlášen retro muzikál
Tajný deník Adriana Molea v režii Petra Svojtky.
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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

komunální politika

Chanovský panelák číslo 3
se zatím bourat nebude
MOST – Zdevastovaný blok č. 3 v Chanově, který chtělo město letos
poslat k zemi, zůstane ještě nějaký rok stát. Záměr zhatily podmínky dotace, s nimiž město nepočítalo.
Na demolici bloku tři v Chanově plánovalo město využít dotační titul ze státního programu na
demolici domů ve vyloučených
lokalitách. Vše již bylo připraveno k podání výzvy. Zastupitelstvo
ale nyní bude muset své usnesení
revokovat. Žádost města o dotaci na zbourání bloku totiž nebyla
v souladu s podmínkami dotace.
„Jednou z podmínek dotačního titulu je, že dům před demolicí a při
podání žádosti nesmí být obydlen.
Tomu ale tak není, proto došlo ke
zrušení podání žádosti,“ vysvětlila náměstkyně primátora Marké-

ta Stará, co je hlavním kamenem
úrazu.
Nájemníky, kteří ve značně
zdevastovaném paneláku bydlí, nejdříve musí město umístit
do náhradního bydlení. „Nejdříve musíme umístit zhruba 18 rodin, které tento dům obývají a pak,
až bude dům bez nájemníků, můžeme podat žádost v další výzvě,“
uvedla dále Markéta Stará. Otázkou zůstává, kam se chanovské rodiny vrtnou. To zatím neví ani město, které ale chce rodiny v Chanově ponechat. Jednou
z možností pro ně je nové byd-

Plavecké závody
omezí provoz

MOST - V sobotu 26. ledna se
na mosteckém Aquadromu
konají plavecké závody. Z tohoto důvodu bude bazénová
hala pro veřejnost otevřena
pouze od 16.30 do 21 hodin.
Závody pořádá mostecký
klub Potapěči Uhlomost –
sport. Můžete přijít fandit. Omezení se týká pouze bazénové haly,
provoz ostatních zařízení (fitness, sauna, masáže, kosmetika, pedikúra, solárium, Aquachobotničky) je beze změn.
(nov)

Zubní pohotovost
v poliklinice

MOST - Zubní pohotovost je nejen mosteckým pacientům k dispozici ve třetím patře místní polikliniky vždy v pátek od 17 do 19 hodin
a v sobotu i v neděli od 9 do 17 hodin.
V případě potřeby je možné navštívit i další stomatologické pohotovosti v Ústeckém kraji, konkrétně v Lounech, Bílině, Ústí nad
Labem a Děčíně. V Bílině (na místní poliklinice) funguje pohotovost kromě víkendu navíc i od úterý do pátku od 16 do 20 hodin.
(nov)

Jedna z variant kontejnerového bydlení. Jednat by se mělo o bytové
buňky, které jsou vybudovány na základové desce s přípojkami.
Jedná se o časově nenáročné řešení. Kontejnerové buňky jsou přitom
vandaluvzdorné a jejich velikost je možné přizpůsobit. Mají základní
vybavení. Pro náhradní domky už má město také vytipovaná místa.

MOST - Oblastní muzeum a galerie v Mostě zve na kurzy malování
s malířem a sochařem Pavlem Lakomým „SUCHÝM PASTELEM PRO
ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ“. Kurz je vhodný i pro děti od 10 let.
Kurzy probíhají 3. února, 3. března, 7. dubna, 5. května, 2. června
vždy od 10 – 17.30 hodin. Cena lekce je 1 000 Kč, maximální počet
účastníků je 15 osob (pracovní materiál zajištěn, pořadatel doporučuje přinést si pracovní plášť). Informace a závazné přihlášky (vždy
minimálně 5 dnů předem): Pavel Lakomý, tel. 774 196 158, e-mail:
p.lakomec@email.cz.
(nov)

Vstupenky na ples!

MOST - Vstupenky na Reprezentační ples města Mostu, který se
koná 3. března od 20 hodin v KD Repre, budou v prodeji (i k rezervaci) od 1. února v moteckém Turistickém informačním centru. Cena
300 Kč.
(nov)

ných bytů v ostatních panelácích.
Během posledních let padly v sídlišti již čtyři domy, a to bloky č. 12,
13, 1 a 7.
Nejdříve tedy město čeká výstavba nového bydlení, teprve
poté bude moci zdemolovat další zničené domy, včetně boku 3.
„Bude to otázka zhruba dvou až
tří let. Pro řešení nového bydlení
v Chanově máme už zřízenou pracovní skupinu, složenou ze zastupitelů, která se tím bude zabývat.
Sejdeme se poprvé 4. února a budeme diskutovat jak uchopit kontejnerové bydlení v Chanově a vybrat to nejlepší řešení,“ dodala ještě Markéta Stará.
(sol)

MOST – V mostecké nemocnici se otevřela nová dětská pohotovost.
Krajská zdravotní zde začala provozovat dětskou ambulantní pohotovostní péči. Najdete ji v nových prostorách a funguje každý všední
den včetně víkendů a svátků.
Krajská zdravotní splnila slib,
který v rámci zajišťování zdravotní péče obyvatelům Mostecka dala. Nové pracoviště dětské ambulantní pohotovosti si
v uplynulých dnech prohlédli
předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák, generální ředitel Petr Fiala v doprovodu lékařů.
Ordinace dětské pohotovosti
v Mostě se zároveň přestěhovala
do nových prostor, o patro níže,
než se nacházela dosud. V mostecké nemocnici je to 1. nadzemní podlaží budovy A (poliklinika). Zdravotnické pracoviště má název „Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost“.

Novinkou je zde možnost pro
maminky uložit kočárek a zajistit jej před vstupem do čekárny
pro pacienty. „Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost
zajišťuje ambulantní péči, vyšetření a ošetření v případech náhlé
změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění či léčby, zejména při respiračních onemocněních, střevních obtížích,
infekcích močových cest, kožních onemocnění,“ uvedl tiskový
mluvčí společnosti Ivo Chrástecký. Dále se zde ošetřují drobné úrazy, jejichž příčinou bývají nejčastěji pády, opařeniny, požití cizích těles, poštípání hmyzem. Jedná se o stavy vzniklé

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

Ordinační hodiny: Pondělí až pátek 17-20 hodin. Sobota,
neděle a svátky: 10 -20 hodin
kontakt: +420 478 032 537
v době mimo pravidelný provoz ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů. „Základní zaměření lékařské
pohotovosti pro děti a dorost je

směřováno na poskytování zdravotní péče při stavech, které bezprostředně neohrožují životy nebo zdraví dětí z celé spádové oblasti,“ uvedl mluvčí.
(sol)

bo provedení nového dopravního
značení. Na kruháku budou vysazeny okrasné keře,“ informovala mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Předpokládaná hodnota zakázky je vyčíslena na zhruba
8,8 milionu Kč bez DPH.

dolicích má nový provozní a návštěvní řád. Je otevřeno v zimním
období od 9 do 16 hodin a od 1.
dubna do 30. září od 9 do 19 hodin. Sportoviště má asfaltový povrch a na dětském hřišti jsou dřevěné herní prvky. Správu provádí
společnost Sportovní hala Most.

Rady města Mostu

Dary pro Mostečánka

Malujte s „Lakomcem“

lení. To má v plánu radnice tento rok vyřešit a má už v rozpočtu
na bytovou problematiku v Chanově vyčleněné prostředky. „Chtěli bychom zachovat jejich bydlení v Chanově, proto se budeme letos tímto problémem zabývat, a to
ať už by se mělo jednat o kontejnerové bydlení či jinou alternativu. Je to jedna z variant, kam by
se tyto rodiny mohly přestěhovat.
Jinde na sídlišti totiž není žádný
volný prostor,“ uvedla náměstkyně Stará. Ostatní panelové domy
jsou v Chanově totiž plné. Prázdné a nejvíce zdemolované domy
už město nechalo zbourat a rodiny už dříve sestěhovalo do vol-

V Mostě funguje nová pohotovost pro děti a dorost

Z

Zubní pohotovost sídlí v mostecké poliklinice. Zdroj: www.wikipedia.org

Ačkoliv blok 3 je totálně zdevastovaný, stále je obydlený.

MOST – Ani tentokrát město nezapomene na svého prvně
narozeného Mostečánka. Letos
je jím děvčátko Ella Daňová. Finanční dar ve výši 20 tisíc Kč pro
dceru obdrží její matka Kateřina
Daňová.

Vyšší cena tepla
MOST – Radní schválili cenu dodávek tepelné energie pro
rok 2019 pro objekty v majetku
města. Celkové výdaje se předpokládají zhruba o 556 tisíc Kč
bez DPH vyšší. Důvodem je
zvýšení ceny tepla o cca 1 %.

Vypořádání majetku
u jezera
MOST – Radní schválili uzavření darovací smlouvy a smlou-

vy o zřízení věcného břemene mezi Palivovým kombinátem, státním podnikem, a s městem Most.
„Smlouvy se týkají vypořádání majetkoprávních vztahů v území jezera Most. Na nich se v současnosti
realizují nebo již byly realizovány
různé stavby, například komunikace a inženýrské sítě nebo stavby
zázemí pro rekreaci a sport,“ informovala mluvčí Alena Sedláčková.
Uvedený majetek se stane po dokončení realizace majetkem Mostu, přestože bude na pozemcích
státu.

Kruhák nad
Aquadromem
MOST – Letos bude vybudován kruhový objezd na křižovatce ulic Lipová – Topolová - Z. Štěpánka. „Součástí stavby je i úprava stávajícího vodovodního řadu,
úprava veřejného osvětlení ne-

Semináře pro pěstouny
MOST – Radní schválili zadání veřejné zakázky na zajištění odborných vzdělávacích seminářů pro pěstouny Městské
správě sociálních služeb v Mostě
za 213 792 Kč a na konání dvou
víkendových pobytů spojených
se vzděláváním pro pěstouny za
192 513 Kč.

Hřiště v Rudolicích
má řád
MOST – Vloni vybudované
sportovní a dětské hřiště v Ru-

Dary městu
MOST – Vloni město Most
přijalo tři finanční dary ve výši
3,4 mil. Kč. Největším donátorem
byla Vršanská uhelná, která městu darovala 2,4 mil Kč. Po půl milionu potom společnosti Unipetrol RPA a United Energy. Peníze
město využilo například na nákup interaktivní tabule pro mateřinku, pořízení motomedu pro
trénink končetin uživatelů domova pro seniory, rozšíření workoutové sestavy či na Mosteckou
slavnost.
(sol)

zpravodajství
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Plošné zavedení obědů do škol zdarma ANO, či NE?

Na mostecké radnici se žhavě diskutovalo
MOST – O problematice plošného zavedení obědů zdarma pro
děti ze základních a mateřských
škol se žhavě debatovalo na
mosteckém magistrátu.
Jednání proběhlo za účasti vedení města, politiků, magistrátních úředníků, pracovníků úřadu práce, ale také ředitelů základních a mateřských škol. Jednání
iniciovala mostecká zastupitelka
a zároveň poslankyně Hana Aulická Jírovcová. „Diskuse se týkala toho, jakým způsobem nastavit podmínky. Shodli jsme se, že
pro plošné zavedení obědů pro děti zdarma nakloněni nejsme. Spíš
bychom chtěli vymezit podmínky,
za nichž by měli rodiče povinnost
si o oběd zažádat. Jednoduše by
pro to museli něco udělat, protože
když je něco zdarma, bývá v konečném výsledku taková služba
i nevyužívaná,“ uvedla k jednání
náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará.
Ředitelé škol poukazovali na
to, že navýšením kapacity školních obědů by vznikly problémy
například se sháněním kuchařek, s dovybavením školních kuchyní apod. „Například podle ře-

Rodinám, které nemohou svým dětem zaplatit školní oběd, už řadu let pomáhá organizace Women for
Women manželů Tykačových.

ditelky chanovské základní školy
se zde nyní vaří kolem devíti obědů denně. Pokud
Markéta Stará
by se obědy měly týkat celé školy, tedy cca 110
dětí, pak by byl
problém s personálem. Mají zde totiž jen
jenu kuchařku
a k tomu mají přizpůsobené
zařízení. Nejde
tedy jen o plošné
zavedení obědů. Pokud vláda navrhovaný
zákon schválí,
město by muselo řešit i tyto vedlejší náklady,“
Cílem jednání o obědech do škol na magistrátu
vysvětlila nábylo otevřít diskusi, shromáždit návrhy a
městkyně. Popodněty pro řešení problematiky. Zastupitelka
dobné námitky
a poslankyně Hana Aulická poznatky předá
vznášeli i ostatpředsedovi vlády, který s návrhem pro plošné
ní ředitelé škol.
zavedení obědů pro děti do škol a mateřinek
Podle nich nápřišel.
vrh znamená

také plýtvání s jídlem. „S projektem obědů pro vybrané děti mají školy zkušenosti, že děti sice do
jídelny dochází, ale oběd jim netknutý zůstane na talíři. Místo toho si později vytáhnou drahou colu a brambůrky,“ uvedla Markéta

oběd odhlásí. Tím spíše, když je
tato služba zdarma. „Rodiny které dostávají sociální dávky, z nich
tyto obědy mohou hradit, protože tato položka je součástí dávky,“
padaly další argumenty „proti“
plošnému zavádění obědů. „Ne-

Předseda vlády Andrej Babiš chce plošně zavést pro
děti v posledním ročníku mateřinek a na prvním stupni škol základních obědy zdarma. Návrh by se měl týkat
zhruba jednoho milionu dětí, přičemž by si podle předběžných odhadů a v této podobě vyžádal na šest miliard korun. Návrh zákona, který rozděluje politiky na
dva názorově protichůdné tábory, by mohl začít platit od roku 2020. Za úkol ho má nyní zpracovat ministerstvo školství.
Stará. Problém by byl také s docházkou. V případě, kdy by děti onemocněly, nebo se nedostavily do školy z jiných důvodů, by
oběd, který by kuchařky navařily,
propadl. Mnohé zkušenosti potvrzují, že když děti onemocní,
nebo se nedostaví, ne vždy rodiče

mluvě o organizacích, které s placením obědů pomáhají. U nás je to
Women for Women manželů Tykačových, a toto zajišťují bezvadně. Jsou ale i další subjekty a programy, které tuto věc řeší,“ dodala
náměstkyně.
(sol)

Počet pádů v MHD roste, držte se!
MOST – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova varuje cestující
před rizikem pádů v hromadných prostředcích. Zvláště nyní v zimním období jsou rizika pádů častější. Dříve dopravní podnik evidoval tři až čtyři pády cestujících ročně. Nyní je jich podstatně více.
Cestování MHD přináší pro
cestující kromě pohodlí také riziko pádu. „Může k němu dojít
například při nástupu a výstupu
z vozidla, ale také při rozjezdu,
jízdě či zastavení vozidla,“ řekl
ředitel Dopravní podniku měst
Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

Riziko pádu ve vozidle vzniká
například v okamžiku, kdy bezohledný motorista nedá přednost
tramvaji či autobusu. Řidičům
MHD pak nezbývá, než prudce šlápnout na brzdu. „Občas se
při tom stane, že někdo z cestujících upadne a zraní se. Nejohroženější skupinou cestujících jsou

senioři a děti,“ uvedl Daniel Dunovský a upozornil, že bezohledných řidičů na silnicích přibývá
a riskují stále více. Neuvědomují si, že zastavit autobus či tramvaj okamžitě nelze. Podle ředitele
Dunovského také cestující zapomínají na ustanovení smluvních
přepravních podmínek. „Cestující je podle příslušného ustanovení našich přepravních podmínek
povinen se držet. V MHD nemají všichni cestující své sedadlo, někteří musí při cestování stát. I pro-

to k pádům cestujících dochází
stále častěji,“ upozornil ředitel.
Většina zranění je tak podle dopravců zbytečných, protože cestující nedodržují přepravní řád.
„Pokud už k pádu dojde, je třeba
zranění nahlásit řidiči. Ten zavolá podle potřeby rychlou záchrannou službu a Policii ČR, která sepíše zápis o události. Jsme proti podobným událostem pojištěni,
takže cestující obdrží odškodnění,“ radí poškozeným cestujícím
Daniel Dunovský.
(sol)

z několika míst na webu. Na
titulní straně dole stačí v sekci „Vedení města“ odkliknout
červený rámeček „Další články a reakce“ a poté rámeček
„On-line formulář pro dotazy“. Na titulní straně lze také
použít z nabídky menu v horním modrém pruhu stránky
„Aktuálně“ a potom z nabídky
vlevo vybrat „Slovo má vedení města: články, reakce, odpovědi“, poté se zobrazí červený
rámeček, který vede na samotný formulář. Třetí možností

je místo nabídky „Aktuálně“
zvolit v horním menu „Město a úřad“ a poté „Ptejte se vedení města“. Ne neposlední
možností je využít internetové
Mostecké listy www.listy.mesto-most.cz a na titulní straně
vpravo zvolit rubriku „Ptejte
se primátora“, která vás rovnou
zavede na formulář. Odpovědi
na dotazy se zveřejňují na internetových stránkách města
Mostu a některé také v tištěném vydání Mosteckých listů.
(nov)

Ptejte se vedení města dál, ale jinak

MOST - Vedení města Mostu odpovídá nyní na dotazy občanů prostřednictvím internetových stránek města Mostu. Facebooková
skupina Otázky na vedení města Mostu, která fungovala řadu měsíců, byla zrušena.
„Zřídili jsme skupinu na
Facebooku, abychom odpovídali občanům na konkrétní dotazy. Bohužel komentáře většinou
sklouzly někam jinam a vytratila se podstata. Hledali jsme
proto jinou cestu,“ komentoval
primátor Jan Paparega. Přesunutí na web města navíc dává šanci položit dotaz i těm

lidem, kteří nemají profil na
Facebooku.
Koho zajímá dění v Mostě a chce položit vedení města nějaký konkrétní dotaz, může tak nyní učinit prostřednictvím jednoduchého formuláře
na webových stránkách města. Na formulář https://1url.
cz/qMqCe se lze dostat hned

P
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tejte se politiků

Počítá město Most do
budoucna s preferencí
MHD na světelných křižovatkách?
V současnosti je na území města Mostu pět křižovatek se světelným signalizačním zařízením. Zvýšení
jejich počtu se v současnosti
nepředpokládá. Částečnou
preferenci mají tramvaje na
křižovatce tř. Budovatelů
s ulicemi Pionýrů a Zdeňka Štěpánka. Dynamické řízení těchto křižovatek s preferencí MHD není zahrnuto
v aktuálních prioritách města a žádnou takovou úpravu
režimu dotčených křižovatek nyní město nepřipravuje.
V ulici J. Fučíka se nedá
delší dobu kloudně zaparkovat. Betonové rošty staré
x let jsou rozpadlé na kusy
nebo jsou vtlačené do ze- Jan Paparega
mě. Pravidelně je zde slyšet při vyjíždění/zajíždění na někde zpřístupněny tyto plány
místo kontakt se spodkem vo- k nahlédnutí, příp. okomentozidel. Výstup z vozidla je při vání? Vzhledem k tomu, že bydešti možný pouze do bah- dlím v této lokalitě, rád bych věna. Je v plánu parkovaní v této děl více informací. Jedná se mi
o to, jestli dojde pouze k úpravě
ulici uvést do lepšího stavu?
Odbor investic mostecké- komunikace nebo celkové úpraho magistrátu má zpracova- vě ulice vč. výměny asfaltu a roznou projektovou dokumen- šíření silnice.
Dopravní úpravy ulice F. L. Četaci Rekonstrukce parkoviště
v ul. J. Fučíka v Mostě, která ře- lakovského jsou součástí celkoší rekonstrukci odstavných stá- vé studie řešení sídliště Pod Šiní ze zatravňovací dlažby o cel- beníkem. Ve studii jsou navržekovém počtu 75 parkovacích míst ny jak úpravy stávajícího doprava jejich odvodnění. Součástí stav- ního značení, tak stavební úpravy,
by je také rekonstrukce stávají- včetně výstavby zcela nových parcích chodníkových ploch, ploch kovišť. Všechny navržené dopro kontejnerová stání a veřejné- pravní úpravy budou veřejně proho osvětlení. Pro stavbu bylo vy- jednány v rámci přípravy prodáno územní a stavební povole- jektů k územnímu a stavebnímu
ní. V rozpočtu roku 2019 je tato řízení. Samostatně je ke stavebstavba ve 2. prioritě. Stavba bu- nímu povolení zpracován záměr
de zahrnuta do návrhu rozpoč- výstavby parkoviště před čp. 887 890 (bl. 520), kde by mělo vzniktu r. 2020.
nout 42 nových parkovacích míst.
Na dotazy odpovídá
Chtěl bych se zeptal na pláprimátor města Mostu
ny rozšíření parkovacích míst
Jan Parega
v ul. F. L. Čelakovského. Budou

Bruslete v centru města

MOST – Na otevřeném veřejném kluzišti vedle mosteckého magistrátu se stále bruslí. Do konce ledna kluziště funguje od pondělí do
pátku od 14 do 18 hodin a o víkendu od 10 do 18 hodin. Od 1. února bude kluziště otevřeno od pondělí do neděle v době od 14 do
18 hodin.
Vstupné: dospělí a dítě 20 Kč/hod.,
rodina 2+2 50 Kč/hod., senioři a ZTP
ZDARMA.U kluziště je stánek s občerstvením, možnost zapůjčení bruslí (k zapůjčení jsou brusle od velikosti č. 25 do velikosti č. 47, půjčovné 50 Kč, vratná záloha 500 Kč), zastřešená, vyhřívaná přezouvárna. Děti mladší 10 let mohou pouze
v doprovodu rodičů. Doporučujeme, aby děti měly přilbu. Datum
ukončení provozu kluziště (zatím uveden předpoklad od konce
února) se bude řídit klimatickými podmínkami.
(nov)

POZOR - bude výluka!

MOST - Cestující na trase mezi Mostem a Ústím nad Labem se musí
připravit na vlakovou výluku.
Informovala o tom Správa železniční a dopravní cesty. Vlaky na
této trati nepojedou ve směru na Ústí nad Labem v noci z 25. na
26. ledna v době od 23.30 do 4 hodin. Tuto trať postihne ve stejných
časech výluka i v týdnu od 28. ledna do 1. února. Přepravu zajistí náhradní autobusová doprava. V Mostě bude stanoviště autobusů vedle staniční budovy, na parkovišti u nástupiště 1 A.
(nov)

Vlaky na trase Most - Ústí nad Labem nahradí autobusy.
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zpravodajství

Město vyhlašuje soutěž
na rekonstrukci azylového domu
Statutární město Most - Magistrátu města Mostu
přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:

MOST – Město vyhlašuje veřejnou zakázku na rekonstrukci azylovéPOHLED SEVEROZÁPADNÍ
ho domu pro muže. Poté by v objektu měla být vybudována i noclehárna pro ženy. Objekt bude nově také bezbariérový.

REFERENT/KA

Termín pro odevzdání nabí- „Po rekonstrukci bychom mohdek je do 25. února 2019. Re- li přijmout o 6 mužů na této adalizace stavby bude spolufinan- rese více. Zvlášť je zde provozocována z prostředků Evropské vána také noclehárna v kapaunie, přičemž dotace bude činit citě 10 mužů, zde mohou ti, co
90 %. Z prostředků města pů- z různých důvodů nedosáhnou
jde 10 % nákladů stavby. „Od- na ubytování jinde či v azylovém
bydlení, přebýt v noci v době od
hadovaná hodnota veřejné POHLED
za-JIHOVÝCHODNÍ
kázky činí více než 25 milionů Kč 19 do 7 hodin ráno,“ uvedla vebez DPH. V případě neschválení doucí Azylového domu v Mostě
žádosti o poskytnutí finanční do- Lucie Průšová. Podmínkou vyutace bude veřejná zakázka zruše- žití noclehárny a azylového dona,“ podotkla náměstkyně pri- mu je aktivně spolupracovat.
Dlouhodobě chybí na Mosmátora Markéta Stará.
V objektu zajišťuje společ- tecku noclehárna pro ženy, tedy
nost K srdci klíč, o.p.s. dvě služ- možnost využití přespání v bezby. Jednak zde uživatelé mají pečném prostoru s oporou somožnost na přechodnou dobu ciální práce. To by se ale po re1 roku pobývat přes den i v no- konstrukci mělo změnit. „V důci. Azylový dům na této adrese sledku nedosažitelnosti vlastního
provozuje 22 lůžek v 11 poko- či nájemního bydlení ročně odjích pro muže od 18 do 80 let. mítáme kvůli kapacitě více než

(TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM)

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ
PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA
OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE
NA DOBU URČITOU – PO DOBU
RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ (CCA DO 12/2020)

POŽADAVKY
Minimálně střední vzdělání
s maturitní zkouškou

Znalost německého
nebo anglického jazyka
Vítána znalost města Mostu
a regionu, zajímavých
turistických cílů, orientace
v oblasti cestovního ruchu,
kultury a sportu v Mostě
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
(Turistické informační centrum)

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY
5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba,
stravenky, možnost dalšího vzdělávání
Přihlášky musí být doručeny nejpozději
do 7. 2. 2019 – 12.00 hodin.

POLEDNÍ MENU
28. 1. – 1. 2. 2019

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

Pondělí
150 g

Záhorácký závitek, bramborový knedlík

150 g

Smažené kuřecí medailonky v bylinkové krustě,

150 g

35 Kč
125 Kč

šťouchaný brambor, sýrový dip

115 Kč

Uzené maso v křenové omáčce, houskový knedlík

105 Kč

ÚTERÝ
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

30 Kč

150 g

Dušená hovězí roláda, bramborová kaše, zelný salát

125 Kč

150 g

Kuřecí medailonky na žampionech, dušená rýže

115 Kč

350 g

Zapečené francouzské brambory, kyselá okurka

99 Kč

STŘEDA
Zelná s klobásou

35 Kč

200 g

Pečený vepřový bůček na česneku, špenát, bramborové noky

150 g

Pečené kuřecí medailonky, salátek z červené čočky se zeleninou 115 Kč

150 g

Uzené maso, čočka na kyselo, sázené vejce, kyselá okurka

125 Kč
99 Kč

ČTVRTEK
Krupicová s vejci

35 Kč

150 g

Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže

125 Kč

150 g

Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurkový salát

115 Kč

350 g

Špagety bolognese

99 Kč

PÁTEK
Kuřecí vývar s masem a celestýnskými nudlemi
150 g

Hovězí svíčková na smetaně s brusinkami, žemlový knedlík

150 g

Vepřový kotlet na fazolových luscích, opečený brambor

30 Kč
125 Kč

s cibulí a slaninou

115 Kč

150 g

Smažený sýr se šunkou, vařený brambor, tatarská omáčka

105 Kč

SPECIÁL

340 g – PEČENÉ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM

ČERVENÝM ZELÍM A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI

POZNÁMKA:

POHLED JIHOZÁPADNÍ

165 Kč

Azylový dům pro muže v ulici Ľudovíta Štúra.

LEGENDA POVRCHŮ:

Plánovaná rekonstrukce zahrnuje nástavbu azylového domu a
vybudování vnějšího výtahu pro tělesně postižené. Objekt bude
zateplen včetně výměny oken za plastová.
100 uživatelů,“ uvedla Lucie
Průšová a doplnila: „Co se noclehárny týče, přespat zde budou
moci i ženy v bezpečném prostředí - samostatném pokoji s vlastním sociálním zařízením. Často totiž dochází k tomu, že pár
přebývá venku, neboť žena nemá
možnost přespat ve stejné službě
a muž ji venku samotnou neponechá. Nad rámec ještě poskytujeme sociální šatník, potravinovou pomoc a hygienu v odůvodněných případech vždy pouze pro
uživatele služeb.“

Na azylový dům
se čeká pořadník

Bližší informace o pracovní pozici poskytne
vedoucí oddělení Ing. Radka Volfová
(tel.: 476 448 283),

Bramborová s houbami

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

Ročně projde azylovým domem okolo 95 mužů. Nejdéle
jsou tu muži starší 50 let. Nejkratší dobu jsou tu mladí lidé.
Pořadník na ubytování v Azylovém domě v Mostě obsahuje mezi 15 - 30 zájemci. „Pouze

přes zimu jsme schopni v rámci
tzv. humanitárních opatření pomoci s přebytím v noci s cílem
zabránit úmrtím či dalším zdravotním komplikacím v důsledku vysokých mrazů. Nejen však
my, ale také další kvalitní organizace, které v Mostě již mnoho
let působí v rámci preventivních
opatření,“ informovala dále vedoucí azylového domu. Dostat
se do azylového domu pro muže může pouze osoba bez přístřeší, tedy ti, kteří už o své bydlení přišli. Někteří z nich přicházejí např. přímo z nemocnic
či LDN, protože za dobu pobytu
tam o své bydlení přišli. „Dostat
se k nám je však ‚velmi jednoduché‘, nejsou výjimkou partneři vyhození partnerkami na ulici, nebo nezvládnutí dluhů např.
v důsledků marodního stavu
a neschopnosti zajistit optimální příjem,“ podotkla ještě Lucie
Průšová.
(sol)

Na školách se plánují nové učebny,
žáci budou mít alternativní výuku
MOST – Školáci ze 7. a 4. základní školy v Mostě budou muset opustit svou školu. Obě školy totiž plánují letos vybudovat odborné
učebny. Na učebny město vyhlašuje veřejnou zakázku.
Nové učebny vzniknou na
7. ZŠ. Vyrostou jako nástavba
na objektu školy. Součástí stavebních prací bude také vybudování výtahu a únikového schodiště. V nástavbě bude učebna informatiky, přírodovědná učebna, učebna cizích
jazyků a jejich kabinety, instalovány budou IT technologie
a vybudována bude i serverovna. Předpokládaná cena zakázky přesáhne 23 milionů Kč bez
DPH. Z toho zhruba 16,6 milionu Kč stavební část, zbytek
vybavení. „Už od 1. června začnou na škole stavební práce,“

uvedla náměstkyně primátora
Markéta Stará. Žáci sice v tuto dobu budou muset opustit školu, ale velké prázdniny
jim ještě nenastanou. „V plánu je škola v přírodě, projektové dny mimo školu, výlety a podobně. Návštěva sportovní haly, knihovnya dalších institucí,“
uvedla pro představu náměstkyně Stará.
Zakázka se měla už na
7. ZŠ realizovat vloni. Do soutěže se ale přihlásilo málo firem, a navíc jejich nabídka nebyla pro město přijatelná. Rozhodlo se proto akci odsunout.

Nutné bylo také požádat o prodloužení dotace. Ta by měla činit devadesát procent uznatelných nákladů. Zbývajících deset bude hradit město. „Zakázka by se měla zahájit 1. června
a dokončit do 30. srpna. Zájemci mohou podávat nabídky
do 6. března 2019. Do 13. února si mohou přijít také prohlédnout prostory školy,“ doplnila
náměstkyně.

Výuka ve škole
kratší i pro žáky
4. ZŠ
Vybudování odborných učeben se letos bude realizovat i na
4. ZŠ v ulici V. Talicha. I zde poplynou peníze z dotací a to ve

stejné výši jako v případě 7. ZŠ.
Vzniknou zde odborné učebny
pro výuku cizích jazyků a přírodních věd. „Škola bude upravena tak, aby vyhovovala i lidem se sníženou schopností pohybu. Je to podmínka dotační
výzvy. Rozšířeno bude i stávající arboretum,“ doplnila dále
Markéta Stará. Rekonstruované
učebny budou vybaveny nábytkem, stínící technikou a přístroji. Předpokládaná hodnota této
zakázky je vyčíslena na více než
7 milionů Kč bez DPH, zhruba
5 milionů z toho činí vybavení
učeben. „Práce by měly být i zde
zahájeny od 1. června a potrvají do konce prázdnin,“ doplnila
náměstkyně primátora.
(sol)

Sbírka pro azylový dům naplnila sklady na celý rok
MOST – Adventní dobročinné
akce na podporu činnosti Diakonie ČCE v Mostě a jejích klientů
také letos oslovily stovky dárců.
V tradiční potravinové sbírce se v průběhu prosince podařilo získat trvanlivé potraviny
pro ženy a děti z Azylového domu v Mostě a také klienty zapojené do programu sociální práce
v ohrožených rodinách. „Dobrovolnické centrum zase získalo bezmála 30 tisíc korun prostřednictvím dobročinného bazárku v rám-

ci kampaně Dobrovolnictví je
šperk. Je to dvojnásobek loňského
výtěžku,“ uvedla Markéta Strížova, ředitelka Diakonie Most.
„K podpoře mostecké Diakonie
se již tradičně připojili žáci i středoškoláci z Mostecka. Například
studenti i pedagogové Střední průmyslové školy v Mostě, VOŠ sociálně právní v Mostě, mosteckého
gymnázia, 3. ZŠ v Mostě, 3. ZŠ
v Litvínově a v neposlední řadě i žáci a učitelé ZŠ Hamr. Během
sbírky se nashromáždily trvanlivé

potraviny a další potřeby
za tisíce korun,“ dodala
Markéta Strížová. S velkým úspěchem se setkal také Bazárek šperků na podporu mosteckých dobrovolníků, a to
jak na straně dárců, kteří šperky do sbírky věnovali, tak na straně kupujících, kteří navštívili naše prodejní stánky v Jimlíně, Litvínově
i Mostě.
(nov)

zpravodajství
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Zasněžené a zledovatělé silnice často vyžadují zvládání krizových situací

Autodrom Most nabízí kurz bezpečné jízdy
MOST - Vydatné sněžení a teploty pod bodem mrazu – to
komplikuje podmínky na silnicích. Statistika počtu nehod za
prvních čtrnáct dní roku 2019
je varující. Je vidět, že mnozí
řidiči si s krizovými situacemi
vlivem sněhu či ledu na vozovce neumějí poradit.
Možnost tréninku přitom
existuje, kurzy bezpečné jízdy
řidičům nabízí mostecký autodrom, který disponuje polygonem s výcvikovými plochami
o rozloze 13 hektarů. Díky svému vybavení a metodice výuky
a výcviku patří k nejmodernějším areálům ve střední Evropě.
Společnost
AUTODROM
MOST nabízí kurzy přizpůsobené mužům, ženám, mladým
začínajícím řidičům či rodinám. Po teorii v učebně si při
praktické výuce každý vyzkouší brzdění a vyhýbací manévry na suché, mokré nebo velmi
kluzké vozovce, připomínající
sníh či námrazu. Je to jedinečná příležitost auto si pořádně
osahat, seznámit se s jeho limity a poznat také své reakce
a možnosti. „Kurzy jsou celoroční. V těchto dnech je tak jedi-

Pro řidiče, kteří chtějí zvládnout zimní jízdu na jedničku, připravil autodrom kurz.
nečná šance vyzkoušet si správné reakce na krizové situace
způsobené nástrahami počasí
v autentických podmínkách pod
vedením zkušených instruktorů,“ upozornil vedoucí instruktor mosteckého autodromu Marek Kohoutek.
Na kluzké vozovce se prodlužuje brzdná dráha vozu.
Řidič by měl proto podle Ko-

houtka snížit rychlost a zvýšit odstup od vozu jedoucího před ním až na tři vteřiny. Měl by také sledovat jízdní
pruhy a dívat se do stran, aby
při nutnosti okamžité reakce eliminoval časovou prodlevu. Zimní podmínky vyžadují
mnohem častěji i nouzové brzdění. „Platí při něm jediné pravidlo. Vyšlápnout spojku a tlačit

na brzdový pedál největší možnou silou. Jen tak se docílí nejkratší brzdné dráhy. Platí to pro
brzdění na všech površích, tedy
na suchu, mokru či sněhu. U vozů s automatickou převodovkou
nebo elektromobilů, které spojku nemají, se prostě jen vší silou
brzdí. Automat si s tím poradí,“
zdůraznil Marek Kohoutek.
(nov)

Výbuch a požár v Chanově má dohru

Pachateli hrozí deset let basy
MOST – Dva muži mají co do činění s výrobou drog v Chanově, při kterém došlo k výbuchu a požáru. Případ se stal v listopadu
loňského roku.
Tehdy s popáleninami skončil v nemocnici v Praze muž ve věku 33 let z Litvínova. Ten měl v bytě v ulici Zlatnická vyrábět
spolu s dalším 42letým Litvínovanem metamfetamin. „Dvojice drogu vyráběla v cizím bytě za pomoci předmětů a chemikálií,
které se používají k nedovolené výrobě drogy.
Následkem toho došlo k výbuchu a zahoření bytové jednotky. Muži následně z bytu vyběhli, nasedli do auta a z místa ujeli. Informaci o požáru však dostali policisté a osádku vozidla zastavili nedaleko Mostu,“ připomněla událost tisková mluvčí severočeské
policie Ludmila Světláková. Policisté zajistili 91 gramů čistého metamfetaminu, předměty k výrobě drogy a finanční hotovost.
Hlídky do příjezdu hasičů provedly evakuaci osob z domu. Ke zranění nájemníků naštěstí nedošlo. Vyšetřovatel obvinil ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy 33letého muže, kterému hrozí až
desetiletý trest odnětí svobody. Druhý muž
byl obviněn z přečinu ve spolupachatelství
a soud mu může uložit až pětiletý trest odnětí svobody.
(sol)

Dílem výrobců drog je byt po výbuchu neobyvatelný.
THE
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Buddhistické centrum
se otevřelo v Mostě
MOST - V Mostě začalo fungovat
buddhistické kulturní centrum
Pagoda Most. Jedná se o první
zařízení tohoto druhu v České
republice založené vietnamskou
komunitou.
Buddhistické kulturní centrum, které získalo oficiální statut, přebudovala vietnamská komunita svépomocí z původního buddhistického chrámu, který se nachází ve starším objektu
bývalého obchodního střediska
u sportovní haly. Po rekonstrukci
prostory nově nabízí i možnost
pro setkávání, aktivity pro děti a mládež nebo např. integrační činnost pro Vietnamce, kteří
nově přišli do ČR. V budoucnu
své služby zpřístupní i těm, kteří se zajímají o vietnamskou kulturu a tradice.
(nov)

Zlatá lajna
Lucie vyrůstala u babičky do
svých osmi let. Její máma byla narkomanka, která se o ni nikdy nestarala, tátu neznala. Nebýt babičky,
dávno by skončila v dětském domově. Když jí byly čtyři roky, její máma se předávkovala. Našli ji
mrtvou v opuštěném vybydleném
domě, kde si dala svou poslední zlatou lajnu. Ležela na studeném betonu v místnosti plné odpadků a výkalů.
Holčička s blonďatými vlásky slepenými
špínou a potem ležela vedle své mámy,
tiskla se k jejímu mrtvému tělu, aby se zahřála a spala. Když je
tam strážníci objevili, mysleli si nejdřív,
že je mrtvé i dítě. Lucie byla hubená, špatně živená, bledá a slabá. Doktoři měli obavu nejen o její tělo, ale
také o její duši. Co se mohlo odehrávat v hlavě malého dítěte, když
žije se svou mámou na takovém
místě, když ji vidí umírat a zůstane o samotě s mrtvým tělem bůhvíjak dlouho. Lucky babička byla stará a nemocná žena. Přesto si vzala vnučku k sobě. Zahrnula ji starostlivou péčí a láskou a zahnala
tak strašáky z její minulosti. Lucka
chodila do druhé třídy, když se jednou vrátila ze školy domů a babička ležela v kuchyni. Byla mrtvá. Její nemoc a věk ji dostihly. Pro Lucii to byla mnohem děsivější zkušenost, než když tenkrát zemřela
její matka. Babička byla její jistota, její domov. Už neměla nikoho.
Když z bytu odjeli záchranáři a pohřební služba odvezla babiččino tělo, odvedla si ji cizí paní. Lucka už
nikoho neměla. Z bytu své babičky, který voněl bábovkou a bylinkami a kde měla své malé království, se stěhovala do dětského domova. Měla smůlu. V domově,
kde měla žít, bylo několik pracovnic. Každá z nich měla na starosti
jednu skupinu různě starých dětí.
Většina z nich měla svou práci ráda a k dětem se chovaly laskavě. Jen
Vilma děti nesnášela. Ty malé protivné zrůdičky, které jen chtějí, aby
se o ně někdo staral. Ty dospívající
holky, ze kterých rostly kurvy. Kluky, o kterých byla Vilma přesvědčená, že skončí v kriminále. Před
svými kolegyněmi Vilma své pocity dobře skrývala. Všichni ji měli za
přísnou vychovatelku, nikdo si o ní
ale nemyslel, že je zlá. Právě k Vilmě se Lucka dostala. V jedné bytové buňce s Luckou žilo dalších pět
dětí. Všechny je měla na starosti
Vilma. A všichni ji nenáviděli. Život v dětském domově byl pro Lucii i ostatní děti nepřetržitým sledem psychického teroru a strádání.
Když bylo Lucii třináct let, poprvé z dětského domova utekla. Víkend strávila ve skupině mladých
lidí, kteří obývali jeden z vybydlených domů ve městě. Lucii přišel
jejich život ohromně jednoduchý.
Nic neřešili, nehonili se za penězi,
když někdo měl peníze a koupil jídlo, jedli všichni. Když někdo přinesl marjánku, dali si všichni. Trochu
ji zarazilo, když si večer páry zalezly do jednotlivých pokojů a k Lucii
si přisedl jeden kluk s dredy. Jmenoval se Fanda, byl zhulenej a začal Lucku hladit. Nejdřív nechtěla,
měla strach a bylo jí to nepříjemné. Věděla, co bude Fanda chtít. Zatím to ještě s nikým nedělala. Ale
bylo jí jasné, že jestli chce ve skupině zůstat, bude muset dělat to, co
ostatní. Když bylo po všem a Fanda se svalil vedle ní na matraci položené jen tak na špinavé podlaze,
věděla, že už mezi ně patří. Druhý
den do domu vtrhla policie. Schovala se ve sklepě za hromadu hadrů. Její nová rodina ji ale okamžitě policistům prozradila. Skončila
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soudnička
zpátky v dětském domově. Znovu
utekla už za dva měsíce. Šla znovu
za Fandou a ostatními. Ti ji ale poslali pryč. Nechtěli, aby mezi nimi
zůstávala nezletilá uprchlice, která
k nim opět přivede policii. Sebrala
se a šla. Byla uražená. A opuštěná.
Šla ulicí, choulila se
do bundy. Nevěděla,
kam půjde. Nechtělo
se jí vracet se do děcáku. A nevěděla, co
má dělat dál. Muže,
který šel už chvíli za
ní, si nejdříve vůbec
nevšimla. Zastavila
se u stánku s pivem
a párky. Měla ještě pár
korun, koupila si jídlo a pivo. Prodavačka
se ani nezeptala, kolik je jí let. Ten chlap
si stoupl k Lucii. Začal se s ní bavit.
Vypili dvě piva a Lucka šla s ním.
Nabídl jí, že se u něj může schovat. Může u něj nějakou dobu bydlet. Žil ve dvě stě kilometrů vzdáleném městě. Sem jen přivezl nějaké
zboží a vrací se domů. U něj Lucii
nikdo hledat nebude. Sedla k němu
do auta a jela. Jmenoval se Tomáš
a moc nemluvil. Lucie byla spokojená. Všechno lepší, než Vilma a její dětská skupina. Tomáš jí alespoň
nebude říkat, co má a nemá dělat.
Když jí nabídl tabletu, vzala ji, aniž
by se zeptala, co to vlastně je. Účinek drogy se dostavil během krátké chvíle. Bylo jí všechno jedno, cítila se šťastná, nic ji netrápilo. Nebylo nic, co by musela řešit. Chtělo se jí zpívat, tančit, smát se. Byla
plná energie. K jeho domu dojeli až
večer. Starý neudržovaný dům na
okraji města. Auto zaparkoval na
dvůr. Odvedl ji dovnitř. Stále ještě
se cítila dobře. Ukázal jí pokoj, který jí bude patřit. Okna vedla do zarostlé zahrady. Na okně byla mříž.
V pokoji byl starý nábytek, na podlaze prošlapaný koberec. Svalila
se na postel a usnula tak, jak byla.
V polospánku vnímala, že ji někdo
svléká, cítila ruce na svém těle, jak
jí někdo roztahuje nohy. Měla plná
ústa něčeho, nemohla dýchat, dusila se a zvedal se jí žaludek. Pak
to bylo všechno pryč a ona mohla
spát. Vzbudila se do tmy. Byla svlečená a byla jí zima. Chtěla z místnosti odejít, ale nemohla najít své
oblečení. Stiskla kliku, ale dveře zůstaly zavřené. Byla v pokoji zamčená. Chtělo se jí čůrat. Bouchala na
dveře a volala Tomáše. Ten chlap
se ale neozval. Nakonec se vyčůrala do rohu místnosti a zalezla si
po deku na posteli. Schoulila se do
klubíčka a pevně zavřela oči. Přála si být zpět v domově u nesnesitelné Vilmy. Měla strach. Ten pokoj páchl plísní a močí. Na dalších
pět let se stal jejím domovem. Tomáš přicházel každý den. Nosil jí
jídlo, vodu na umytí, drogy. Nepouštěl ji z pokoje ani na minutu.
Potřebu vykonávala do kýble v rohu místnosti. Každý den si ji Tomáš bral. Už otupěla. Když si Tomáš začal stahovat kalhoty, necítila vůbec nic. Celé ty roky žila nahá.
V mátožném narkotickém opojení.
Tu noc u ní Tomáš zůstal. Někdy to
dělal. Většinou odcházel hned, jakmile se uspokojil. Někdy ale usnul
a zůstal s ní až do rána. Probudila se a on oddechoval vedle ní. Potichu se od něj odtáhla. Potmě našla jeho oblečení. V kapse měl krabičku s drogou, kterou jí pravidelně dával. Vysypala si na dlaň celý
její obsah a rychle spolykala. Svou
zlatou dávku. Osvobozující. Než
jí v hlavě vybuchl ohňostroj barev
a křeče jí zabránily dýchat, vzpomněla si na svou mámu. Viděla ji
znovu, jak usíná v tom studeném
sklepě a měla strašnou chuť přitisknout se k jejímu tělu.
(pur)
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Gala degustace vín v Citadele
LITVÍNOV – Litvínovská Citadela připravila mimořádný vinařský
zážitek – Gala degustaci světových vín. Ochutnávka vín ze čtyř
zemí – Francie, Itálie, Španělska a Portugalska proběhne ve středu
30. ledna od 17 hodin v prostorách Café Baru Citadela Litvínov.
Připraveno bude 50 vybraných vín, mezi nimiž nechybí známé Chateauneuf-du- Pape, nebo Primitivo di Manduria, Portská vína, šumivá vína z oblasti Champagne. Zajímavostí mohou být i nealkoholická vína Pierra Chavin a další vinařské ikony. Gala degustace bude probíhat od 17 do 21 hodin, za vstupné 250 Kč. Degustační
katalog, který je zároveň i vstupenkou, můžete zakoupit v pokladně
Citadely. Po celou dobu degustace a následně až do 23 hodin bude
k dispozici Café Bar Citadely s celým svým sortimentem. Občerstvení není zahrnuto v ceně vstupenky.
(nov)

Organizace prezentace:
Po vstupní registraci obdržíte degustační sklenku oproti záloze ve výši 50 Kč.
Degustace je volná a volba pořadí vzorků je plně na Vás. U každého stolu je k dispozici zástupce pro odbornou konzultaci. Vína
na degustační zastávce jsou seřazena v pořadí, v jakém jsou navržená degustovat.
Vína budou nalévat příjemné hostesky.
Případné objednávky u registrace.

Volné pracovní místo:

VŠEOBECNÁ SESTRA
V případě zájmu o nabízené pracovní pozice, zasílejte své profesní životopisy na níže
uvedené e-maily nebo vyplňte dotazník pro uchazeče o zaměstnání na
www.msss-most.cz. Osobní pohovory se uskuteční s vybranými uchazeči po
předchozí telefonické domluvě.
KONTAKT – PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ
Dagmar Zemková, DiS., telefon: 476 768 851, e-mail: zemkova@msss-most.cz
Lýdia Pavlicová, telefon: 476 768 851, e-mail: pavlicova@msss-most.cz
Upozornění

Zasláním strukturovaného životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve
smyslu Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

P

oděkování

Děkuji oddělení neurologie mostecké nemocnice za citlivý přístup a účinnou léčbu mých potíží s pateří. Děkuji za vzorný přístup
především lékařce MUDr. Sabině Klepišové, ale i celému zdravotnickému personálu při mé hospitalizaci loni v prosinci.
Vděčná pacientka z Chomutova

zpravodajství

Řidiči pozor! Období napomínání,
domluv a tolerance skončilo
LITVÍNOV – Strážníkům litvínovské městské policie došla
trpělivost s neukázněnými řidiči. Skončilo období napomínání, domluv a tolerance. Špatně
zaparkovaná auta končí v areálu dopravního podniku, se
kterým má Litvínov smlouvu
o odtahu aut.
Smlouvu s Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova
má město Litvínov už od roku
2017. K neukázněným řidičům
byli ale strážníci zatím shovívaví. Podle velitele Městské policie Litvínov Zdeňka Urbana neřeší smlouva odtah nevhodně zaparkovaných vozidel
při čištění města. „To zůstává záležitostí Technických služeb Litvínov. Odtah dopravního podniku má řešit především
auta, která představují překážku v silničním provozu. Stále častěji řešíme i problém řidičů, kteří zaparkují na vyhrazených místech. A není to jen na
chvíli, než si někde něco zařídí.
Zaparkují na vyhrazené místo
pro invalidy s označením konkrétní poznávací značky třeba
na celý víkend. Musí jim při-

Odtažení auta je pro řidiče vždy nepříjemné. Mnohdy je ale důvodem jejich neukázněnost.
tom být jasné, že řidič se zdravotním hendikepem, kterému je
toto místo vyhrazené, nebude
mít kde parkovat,“ řekl k odtahové službě Zdeněk Urban. Jen
za poslední týden takto stráž-

níci z vyhrazených míst nechali odtáhnout tři auta. „Snažili
jsme se vše řešit smírnou cestou.
Kontaktovat řidiče, přesvědčit
je, aby přeparkovali, domluvit
jim. Je to ale marná snaha. Roz-

Pokud auto skončí v areálu dopravních podniků, řidič kromě pokuty za špatné parkování zaplatí 1 920 Kč za odtah a další peníze za každý den parkování. V případě, že se
k autu dostaví ve chvíli, kdy už je naložené na odtahové vozidlo, stojí ho neúplný odtah
1 720 Kč. Pokud strážníci odtahové vozidlo zavolají, to vyjede, ale auto naložit nemusí,
protože se řidič stihne vrátit, zaplatí za jeho výjezd 480 Kč.

hodli jsme se proto využívat odtahovou službu častěji a především v případech, kdy řidiči neoprávněně zabírají vyhrazená
místa,“ doplnil Zdeněk Urban.
V Litvínově jsou vyhrazená
parkovací místa pro konkrétní poznávací značku výhradně
pro řidiče s hendikepem. Město už před lety upustilo od praxe placených vyhrazených parkovacích míst.
(pur)

Lomským náměstím brzy opět poteče potok
LOM – Lomským náměstím Republiky by už letos měla opět zurčet
voda Lomského potoka. Ten dosud teče v trubkách pod povrchem
náměstí. Povodí Ohře spolu s městem plánují koryto odkrýt a vrátit
mu původní podobu.
Myšlenka odkrýt koryto a vrátit vodu zpět na povrch náměstí vznikla při řešení havárie. Na
přejezdu z hlavní silnice k průmyslové zóně se v závěru loňského roku pod těžkým nákladním
vozidlem propadla komunikace

a část překrytí potoka se zhroutilo. Město místo sice bezodkladně
přemostilo pontonem a komunikace se tak provizorně může
dál používat, objevily se ale otázky, jaký je technický stav zakrytí
koryta. „Při kontrole technického

stavu bylo zjištěno několik dalších
míst po celé části zatrubněného
koryta, které už nevyhovují. Celkově je koryto ve špatném stavu.
Dohodli jsme se s Povodím Ohře
na okamžitém řešení. Koryto se
bude odkrývat a vracet na povrch
ještě letos. Povodí Ohře připravuje
projektovou dokumentaci, práce
by měly proběhnout v létě,“ prozradila starostka města Kateřina
Schwarzová.

Potok by se na povrch měl
dostat v horní části náměstí. Kopírovat by měl cyklostezku a zpět pod povrch se vrátit
až u křižovatky u kostela. Za
křižovatkou pak už pokračuje v otevřeném korytu. Investorem bude Povodí Ohře. Společnost zrekonstruuje koryto, město zajistí zábradlí, mobiliář a zeleň kolem koryta.
(pur)

Taneční pro mírně pokročilé v Citadele
LITVÍNOV - Taneční kurz pro mírně pokročilé spojený s přípravou
tanečního umění na nadcházející taneční sezónu začíná v Citadele
ve čtvrtek 24. ledna.
Taneční lekce pod vedením
tanečního mistra
Stanislava
Uxy budou probíhat pravidelně
každý čtvrtek od 20 do 21.30
hodin na Společenském sále.
Účastníky čeká celkem osm tanečních večerů a Prodlouže-

ná. Předmět výuky: Pokročilé
variace tanců samba, cha-cha,
rumba, jive, waltz, tango, valčík, foxtrot, quick-step, blues,
salsa. Termíny tanečních hodin
jsou 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2.,
21. 2., 28. 2., 7. 3. a 21. 3. Závěreč-

ná hodina (Prodloužená) proběhne v pátek 29. 3. od 19 do 23
hodin. Kurzovné je 2 500 Kč za
taneční pár. Kurzovné lze uhradit bankovním převodem na
účet 43-8547140257/0100 (do
poznámky uveďte jméno a Citadela – mírně pokročilí), hotově v kanceláři Citadely nebo
na místě v den konání. Vyplněnou přihlášku zasílejte do 22. 1.

2019 na e-mail provoz@citadela
litvinov.cz nebo standa.uxa@seznam.cz (tel. 775 284 263).
Pořadatel si vyhrazuje právo
zrušit nebo přesunout akci při
účasti méně než 10 párů. V případě dotazů se obracejte na Citadelu (tel: 476 111 487) nebo
přímo na pana Uxu (tel. 775 284
263).
(nov)

Hledáme

HRÁČE

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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Projekty Ústeckého kraje
změnily mladým lidem život
ÚSTECKÝ KRAJ – Po jednatřiceti
měsících skončily dva projekty na podporu zaměstnanosti
v Ústeckém kraji - Transfer a Cesta. Poprvé se jednalo o vlastní
projekty Ústeckého kraje, které
realizoval spolu s partnery, především s neziskovkami z regionů. Určeny byly pro mladé lidi
ze sociálně vyloučených lokalit,
kteří byli dosud neaktivní na
trhu práce.
Za realizaci obou projektů
si Ústecký kraj vysloužil uznání a pochvalu Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerští
úředníci byli totiž k projektům,
které by měly realizovat samotné kraje, z počátku skeptičtí.
Výsledek ale předčil ministerská očekávání. „Nejdříve jsme
byli proti tomu, aby projekty zaměstnanosti dělaly kraje. Dnes
musím říci, že jste to zvládli skvěle a výsledky jsou velmi
dobré,“ pochválil kraj i všechny jeho partnery Tomáš Trávníček z Ministerstva práce a sociálních věcí na závěrečné konferenci projektů Transfer a Cesta. V rámci obou projektů se
pomoci dostalo mladým lidem,
kteří předčasně ukončili vzdělávání, a ocitli se ve slepé uličce,
postrádali kvalifikaci, pracovní
dovednosti či zkušenosti, což
snižuje jejich šanci na uplatnění se na trhu práce. Absolventům středních škol a středních
odborných učilišť, kteří ukončili školský systém a chtěli poprvé nastoupit do práce nebo
začít podnikat. Ale také mladým lidem ohroženým sociálním vyloučením, jako jsou lidé po výkonu trestu, opouštějící dětské domovy nebo mladé
matky samoživitelky po mateřské dovolené.

1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika má v gesci oblast sociálních věcí a zaměstnanost.
„V mezikrajském srovnání je
situace Ústeckého kraje v oblasti zaměstnanosti mladých lidí
velmi komplikovaná. Proto jsme
se rozhodli při realizaci projektu zaměřit právě na tuto cílovou
skupinu. Vážím si důvěry, kterou
Ministerstvo práce a sociálních
věcí dalo krajům. Poprvé jsme
mohli realizovat vlastní projekt
připravený na míru našim konkrétním potřebám,“ řekl k realizaci projektu 1. náměstek hejtmana Martin Klika, který má
v gesci právě oblast sociálních
věcí a zaměstnanost. „Spolupracovali jsme s úřadem práce, ale
také jsme hledali účastníky projektu přímo v terénu. Velmi často se totiž stává, že mladí po škole se ani nezaregistrují u úřadu
práce, práci nemají a sami si nevědí rady. Pracovali jsme s lidmi,
kteří neměli dokončené vzdělání
a my je motivovali k dalšímu studiu. Pracovali jsme s lidmi, kteří nedokázali komunikovat, prá-

Transfer a Cesta jim změnily život

ci by si sami nikdy nenašli, díky
projektu ale získali rekvalifikaci
a třeba i dotované pracovní místo. Pomohli jsme řadě mladých
lidí najít smysl svého počínání,
zdroj obživy, sebevědomí a pracovní kolektiv, ve kterém se dokážou prosadit,“ říká k projektu Květuše Hellmichová, ředitelka společnosti PRO LITVÍNOV,
která byla partnerem projektu
TRANSFER a své aktivity zaměřila na Litvínov a Meziboří.
V Meziboří do TRANSFERU
vstoupilo 61 lidí a 48 z nich získalo podporu. V Litvínově pak
projekt pomohl dalším 55 mladých lidem. Někteří se rekvalifikovali, jiní získali pracovní místo, dalším pomohly osobní motivační pohovory. „Rekvalifikaci
jsme ušili našim klientům přímo
na míru. Přáli si řidičské průkazy, chtěli se stát asistenty pedagogů, obsluhovat křovinořezy, vysokozdvižné vozíky či pomáhat lidem jako pracovníci v sociálních

Ladislav Mrázik našel cestu ke vzdělání. Jako mladý hendikepovaný muž upoutaný
na invalidní vozík neviděl příliš šancí na zvýšení svého vzdělání. Nechtěl ale zůstat
do konce života odkázaný pouze na sociální dávky. V projektu Cesta ale našel pomoc
a nový směr. Získal rekvalifikaci, řidičský průkaz. „Byla to pro mě velká šance. Chci dál
studovat, ale do školy jsem se neměl jak dopravovat. Autoškola byla řešením. Kurz
probíhal ve skvělé atmosféře. Bylo mi líto, že už to celé končí. Teď je ale přede mnou
další etapa života. Jsem zase o něco více soběstačný. Mohu studovat a najít si dobrou práci,“ chválil si projekt Ladislav Mrázik. Pomoc v projektu Ústeckého kraje našel
i Eda z dětského domova. V šestnácti letech skončil základní školu. Neuměl prakticky nic, co by mohl zaměstnavateli nabídnout. Navíc nekomunikoval. Terénní pracovníci projektu Edu našli a začali s ním pracovat. Dokázali Edu přesvědčit, že není zbytečné vzdělávání. Že i on může najít dobrou práci a sám ovlivnit, čím jednou bude.
Eda se v péči lidí z projektu začal těšit na život. Prošel rekvalifikací práce s křovinořezem a dostal šanci jako pracovník na údržbu zeleně jedné obce. Jana si nedokončila středoškolské vzdělání. A odmítala se přihlásit do evidence nezaměstnaných. Bez
projektu by skončila bez práce a bez šancí. Terénní pracovníci projektu ji přesvědčili,
aby to nevzdávala. Nakonec se Jana do projektu zařadila, dokončila maturitu, začala pracovat po rekvalifikaci jako asistentka pedagoga a dnes studuje vysokou školu.

službách. Zaměstnavatelé v regionu nám potom významně pomohli tím, že si naši klienti mohli
vyzkoušet práci tak říkajíc nanečisto dřív, než podepsali pracovní
smlouvu. Mohli se podívat do výrobních hal, dozvěděli se, co zaměstnavatelé od budoucích zaměstnanců očekávají a tím i vyhodnotit, co na sobě zlepšit, aby
se zvýšila jejich hodnota na trhu práce. Projekt se vydařil a pomohl nejen mladým nezaměstnaným,“ uzavřela Květuše Hellmichová.

Pomohly
stovkám lidí
Projekty byly realizovány na
území celého kraje od června
2016 do konce roku 2018, zapojilo se do nich 11 regionálních neziskových organizací a Úřad práce. Za dobu trvání vstoupilo do
projektů 1 382 osob a díky realizaci se zprostředkovalo 479 pracovních míst. Rozpočet projektu Transfer byl 99 milionů korun a rozpočet Cesty 23,7 milionu korun. „Oba projekty byly
pro kraj a hlavně pro mladé lidi
bez práce a s malou šancí ji získat
velkým přínosem. Věřím, že investice do lidí, do jejich vzdělávání a zvyšování kvalifikace, je velmi důležité. Zaměstnavatelé v našem kraji potřebují zaměstnance,
ale takové, kteří mají co nabídnout. Jsou motivováni k práci,
mají dovednosti a znalosti, které
zaměstnavatelé vyžadují. Investice do lidí a jejich vzdělání se kraji vyplatí. Proto usilujeme o získání dalších prostředků na obdobné
účely. Všem, kdo na obou projektech pracovali, patří poděkování,“
uvedl na závěr Martin Klika
(pur)

Divadlo vyhlašuje
Cenu diváka 2018

Ê

Na Cenu diváka za nejlepší ženský herecký výkon můžete
hlasovat také pro: VERONIKU TÝCOVOU za roli v inscenaci: Homevideo, Dáma od Maxima, Teror, Škola základ života a IVANU ZAJÁČKOVOU za roli v inscenaci Je úchvatná!, Dáma od Maxima, Ostře sledované vlaky.
Na Cenu diváka za nejlepší mužský herecký výkon můžete posílat hlasy: TOMÁŠI ALFERIMU za roli v inscenaci Je úchvatná!, JANU BENEŠOVI za roli v inscenaci Dáma od Maxima, Teror, Škola
základ života, JAKUBU DOSTÁLOVI za roli v inscenaci: Dáma od
Maxima, Talentovaný pan Riplay, Teror, Škola základ života, ONDŘEJI DVOŘÁKOVI za roli v inscenaci Homevideo, Talentovaný pan
Riplay, Ostře sledované vlaky, VÍTU HERZINOVI za roli v inscenaci: Homevideo, Dáma od Maxima, Teror, Škola základ života,TADEÁŠI HOREHLEĎOVI za roli v inscenaci Škola základ života, LUKÁŠI KOFROŇOVI za roli v inscenaci Homevideo, Dáma od Maxima, Talentovaný pan Riplay, Ostře sledované vlaky, Škola základ života, JIŘÍMU KRAUSOVI za roli v inscenaci Je úchvatná!, Dáma od
Maxima, Talentovaný pan Riplay, Ostře sledované vlaky, Škola základ
života, OTTO LIŠKOVI za roli v inscenaci Dáma od Maxima, Škola
základ života, BOHUSLAVU PATZELTOVI za roli v inscenaci Škola základ života, MATYÁŠI PROCHÁZKOVI za roli v inscenaci Homevideo, Dáma od Maxima, Talentovaný pan Riplay, Ostře sledované
vlaky, Škola základ života, MARCELU ROŠETZKÉMU za roli v inscenaci Dáma od Maxima, Ostře sledované vlaky, Škola základ života a JIŘÍMU RUMPÍKOVI za roli v inscenaci Ostře sledované vlaky.
Vítězi loňské ankety se stali Zita Benešová za roli Blanche v inscenaci Tramvaj do stanice Touha a Jiří Kraus za roli Barona Prášila ve
stejnojmenné inscenaci. Nejlepší inscenací loňského roku byl vyhlášen retro muzikál Tajný deník Adriana Molea v režii Petra Svojtky.
(nov)
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V neděli na pohádku

LITVÍNOV – Citadela Litvínov připravila
pro děti veselou nedělní pohádku o jezinkách, neposlušném Smolíčkovi a hodném jelenovi.
Pohádku O Smolíčkovi uvede Malá
scéna 27. ledna od 16 hodin. Je vhodná
pro děti předškolního a mladšího školního věku. Vstupenky si můžete zakoupit
v pokladně Citadely v její otevírací době
s možností rezervace online na webových
stránkách www.citadela-litvinov.cz nebo
telefonicky na čísle 476 111 487. Vstupné
70 Kč. Každý divák bez rozdílu věku musí mít vlastní vstupenku. Délka pohádky
je cca 50 minut.
(nov)

zpravodajství

David Kádner: Prioritou zůstává řešení trasy ropovodu
Svazek obcí v regionu Krušných hor v uplynulém roce a plány pro rok 2019 z pohledu předsedy Davida Kádnera.

David Kádner
Co z činnosti svazku obcí
v uplynulém roce považujete
za zdařilé?
Prioritou svazku v roce 2018
bylo řešení trasy ropovodu
Družba v úseku DV5 Litvínov –
hranice ČR/SRN. Svazek se stal
členem pracovní skupiny, která
se trasou intenzivně zabývala.

Podařilo se především díky iniciativě Litvínova navrhnout novou trasu mimo zastavěná území dotčených obcí. Problém ale
ještě není zcela vyřešen a činnost svazku v pracovní skupině pokračuje i letos. V uplynulém roce se nám podařilo upevnit dlouholeté vazby s velkými
zaměstnavateli v regionu, jako
jsou Severní energetická, Unipetrol a Severočeské doly, a navázat partnerství se společností
Celio. Všem partnerům je nutné velmi poděkovat za pomoc
a spolupráci při realizaci našich
projektů.
Dalším významným tématem
je financování Základní školy
v Hoře Svaté Kateřiny a všech
základních škol, které byly zřízeny na výjimku obcemi. I tento problém budeme dál řešit.
Díky podpoře Ústeckého kraje
jsme obnovili Krušnohorský autookruh. Připravili jsme vzdělávací projekt pro základní ško-

ly Ústeckého kraje Poznávejte
Krušné hory. Region jsme propagovali na veletrzích cestovního ruchu Holiday World v Praze a v Drážďanech. Starostové
obcí svazku se vloni sešli pětkrát - v Litvínově, Hoře Svaté Kateřiny, Lomu a Horním Jiřetíně. Modernizovali jsme naše
webové stránky a od května vydáváme měsíčník Krušnoviny.
Navázali jsme také spolupráci se
Svazkem obcí Chomutovska, se
kterým chceme pracovat zejména v oblasti propagace regionu.
Jaké jsou plány pro letošní
rok?
Prioritou zůstává řešení trasy
ropovodu Družba a financování
provozu Základní školy v Hoře Svaté Kateřiny, kterou navštěvují děti z několika horských
obcí. Zabývat se chceme společným projektem bezpečnosti v dopravě. Zejména malé obce svazku s převážně krajskými

komunikacemi stále častěji řeší problém neukázněných řidičů a chybějících bezpečnostních
prvků na komunikacích. Tím
jsou ohrožováni nejen obyvatelé
našich obcí, ale především v horách také turisté. Dalším společným projektem je propojení obcí v rámci Noci s Andersenem.
Připravujeme celosvazkovou několikaměsíční hru pro děti ze základních škol, která odstartuje
právě při Noci s Andersenem ve
školách či knihovnách, kde děti tento den přenocují. Do hry
plánujeme zapojit prvky geokešingu a díky keškám prosíťovat
všechny obce svazku. Finančně
jsme připraveni podpořit projekt, který zvolí starostové svazku a který bude přesahovat zájmy více obcí. Členské schůze se
budou konat postupně ve všech
obcích svazku tak, aby starostové měli možnost poznat aktuální dění u svých sousedů.
(pur)

Zubařské naděje na Ústeckém Dentu
ÚSTECKÝ KRAJ – V Ústí nad Labem se konal třetí ročník soutěže „Ústecký Dent“. Studenti zdravotnických škol oborů Asistent zubního
technika a Diplomovaný zubní technik na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické v Ústí nad Labem zúročili své
manuální schopnosti.
Studenti se utkali ve dvou
soutěžních disciplínách. V první se hodnotila kresba žvýka-

cí plochy horní čtyřky. U modelace horních řezáků a špičáku
pak šlo o jejich precizní vystiže-

První tři vítězky v kategorii kreslení. Uprostřed Zdislava Kroupová
z ústecké zdravotní školy.

P

ní. Všechny práce byly na profesionální úrovni. V kresbě se
umístila na první pozici Zdislava Kroupová z pořádající školy,
druhé místo patřilo Plzni, třetí
Praze. V modelovacích technikách se nejlépe umístila Tereza
Wágnerová z Českých Budějovic, druhou pozici obsadil Nym-

burk a třetí Karlovy Vary. Nej
úspěšnější školou byla vyhlášena SŠZ a VOŠZ České Budějovice. Pořádající škola obsadila
šestou příčku. Vítězům blahopřál také předseda Výboru pro
zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje Pavel Csonka.
(nov)

První tři soutěžící, které se umístily v kategorii modelování.

orušené paragrafy

Test byl pozitivní
MOST – Policejní hlídky na
silnicích okresu přistihly v uplynulých dnech čtyři řidiče, kteří
jsou podezřelí z ohrožení pod
vlivem návykové látky. V České
ulici hlídka zastavila řidiče, který má od loňského podzimu od
soudu vydán zákaz řízení a to
do konce roku 2019. „Mostečan
ve věku 52 let si od policistů převzal záznam o sdělení podezření
ze spáchání přečinu maření vý-

konu úředního rozhodnutí a vykázání. Další 4 motoristé měli pozitivní testy na drogy. Muži v uniformách je kontrolovali
v Havrani, Mostě a u Mariánských Radčic,“ uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková.
Řidiči ve věku 25, 28, 23 a 53
skončili na policejních služebnách, kde jim policisté sdělili podezření ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky. Čtveřice řidičů se
podrobila lékařským vyšetře-

ním a odběrům biologického
materiálu.

událost převzala k dalšímu šetření.

Nález munice

Ničil sedačky
na stadionu

MOST – Řidič svozového
vozidla komunálního odpadu
oznámil na linku 156, že ve Vinohradské ulici vedle kontejnerů nalezl několik nábojnic.
Na místo byla vyslána hlídka
městské policie, která zajistila
místo nálezu a vyčkala do příjezdu hlídky Policie ČR, která

MOST – Pořadatel hokejového utkání požádal o vyslání hlídky
městské policie na zimní stadion.
Neznámý muž tu poškodil sedadlo a nacházel se stále na místě.
„Hlídka městské policie se spojila
s oznamovatelem, který jim označil uvedenou osobu. Muž se k poškození majetku doznal a strážníci
celou událost postoupili k správnímu orgánu Magistrátu města Mostu,“ uvedl Vlastimil Litto z Městské policie v Mostě.

Výtržník „řádil“
v restauraci
MOST – Do Lipové ulice dorazila hlídka městské policie na základě telefonického oznámení na
lince 156. Zaměstnankyně restaurace uvedla, že zde mají hosta, který je pod vlivem alkoholu a verbálně obtěžuje ostatní zákazníky.
Před příjezdem hlídky uvedený
muž v restauraci poškodil zařízení. Vzhledem k výši škody byla věc předána na místě hlídce
Policie ČR.
(sol)

zpravodajství
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Dětská lyžařská škola v provozu
MEZIBOŘÍ – Lyžařská sjezdovka
v Meziboří je v provozu a s ní
i dětská lyžařská škola. Má extra vlek a mezibořské technické
služby jí věnují také extra pozornost. Dětský svah zasněžují jako
první, takže škola je v provozu,
i když by sněhové podmínky na
sjezdovce nebyly pro lyžování
ideální.
Nejmenší lyžaři se v Meziboří naučí lyžovat s pomocí trpělivých instruktorů v příjemné atmosféře mezi pohádkovými postavičkami. „Máme své
vlastní sněhové dělo a sněžný skútr. Zasněžovat jsme začali hned,
jakmile nám to počasí dovolilo.
Chceme mít dětskou školu v provozu co nejdéle,“ říká Václav Lebduška, který dětskou školu lyžování v Meziboří provozuje.
Výuku je nutné předem objednat na tel. čísle 604 184 139.
„V současné době máme tři instruktory a nabíráme další. Máme zájem zejména o studenty,
kteří by mohli během zimy učit
děti lyžovat. V naší škole poskytujeme každému dítěti individuální výuku. Každé dítě má svého
instruktora, který se věnuje výhradně jemu. Jsme ale připraveni

V únoru, pokud to počasí dovolí, bude lyžařská škola pořádat pro děti Karneval na sněhu.
také na skupinovou výuku například pro školy. Zájem mají školy z Litvínovska,“ prozradil dále Václav Lebduška. Dětská lyžařská škola má také svůj vlastní

malý vlek. „Je možné také koupit
si jen permanentku na vlek pro
dítě i pro dospělého a službu instruktora nevyužívat,“ říká provozovatel vleku. „Lyžařskou ško-

lu na naší sjezdovce podporujeme. Záleží nám na aktivitách pro
děti a mládež v Meziboří,“ ujistil starosta města Petr Červenka.
(pur)

Unipetrol podpořil
výuku chemie na gymnáziu

LITVÍNOV – Díky finanční podpoře Unipetrolu mohou studenti litvínovského gymnázia v chemické školní laboratoři pracovat
s moderními měřicími přístroji,
které si nezadají s vybavením
renomovaných vysokých škol.
Na nové školní pomůcky dostalo gymnázium od chemické společnosti 300 tisíc korun.
Nejnovější měřicí přístroje, se
kterými mohou studenti pracovat během výuky chemie, předvedla škola budoucím studentům při dni otevřených dveří.
„Společnost Unipetrol nás podporuje, za což samozřejmě děkujeme. Tak drahé vybavení chemické laboratoře bychom si bez
podpory Nadace Unipetrolu jen
těžko sami pořizovali,“ poděkoval dárci ředitel školy Jan Novák.

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

SERVIS 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

Díky darům Unipetrolu pracují studenti s moderními měřicími přístoji.

Litvínovské gymnázium pozvalo zájemce na den otevřených dveří.

Gymnázium T. G. Masaryka příští školní rok
plánuje otevřít dvě nové
třídy. Při dnu otevřených
dveří si mohli budoucí
studenti prohlédnout víc,
než jen laboratoř chemie.
I když především tam bylo hodně k vidění. „Na
vysokých školách už studenti nepracují se zkumavkami. Veškerá práce
se provádí pomocí měřicích přístrojů. Teď máme
taková pracoviště i u nás
ve škole. U každého pří-

stroje mohou pracovat dva studenti naráz. Měřit mohou například množství minerálů ve vodě, množství kyslíku, množství
solí a vodivost vody. Dále máme
k dispozici přístroj na spektrofotometrii a přístroj na demineralizaci vody, což nám umožňuje výrobu demineralizované vody pro
potřebu naší laboratoře,“ popsala nové vybavení učitelka chemie Marcela Pěničková. Během
dne otevřených dveří si mohli budoucí studenti prohlédnout
i další učebny gymnázia a ostatní prostory školy.
(pur)

Technické služby zvou bruslaře na stadion
MOST - Technické služby města
Mostu zvou malé i velké sportovce na veřejné bruslení na zimním
stadionu v Rudolické ulici.
Vstupné na veřejné bruslení je
35 Kč včetně šatny pro bruslící
a 15 Kč pro nebruslící. Broušení
bruslí se provádí v časech veřejného bruslení (půjčovna bruslí se
neprovozuje). Pro amatérské hokejové skupiny nabízí technické
služby pronájem ledové plochy

HAVARIJNÍ SLUŽBA

ve večerních hodinách. Informace o veřejném bruslení a pronájmu ledové plochy na telefonech: 910 811 344 nebo 606 686
786. V pondělí je veřejné bruslení pouze 1 hodinu a 15 minut.
V případě pololetních či vánočních prázdnin nebo jiných mimořádných událostí může dojít ke změně rozpisu veřejného
bruslení.
(nov)

den

provozní
doba

12. 1. 2019
13. 1. 2019

Sobota
Neděle

10:00 - 11:30
11:30 - 13:00

14. 1. 2019

Pondělí

17:00 - 18:15

21. 1. 2019
26. 1. 2019
27. 1. 2019
28. 1. 2019

Pondělí
Sobota
Neděle
Pondělí

17:00 - 18:15
15:00 - 16:30
15:00 - 16:30
17:00 - 18:15

datum
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zpravodajství/inzerce

Také letos můžeme žádat o kotlíkovou dotaci
ÚSTECKÝ KRAJ - Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo začátkem ledna prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR
novou výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životního prostředí 2014 -2020. Pro Ústecký
kraj je na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva vyčleněno 167 738 589 Kč.
Rada Ústeckého kraje již
schválila vytvoření finanční rezervy ve výši 3 355 tis. Kč
(což činí 2 % z celkem alokované částky pro Ústecký kraj)
a následně navrhla tuto rezervu
schválit i zastupitelstvu. Předmětem podpory přidělované
fyzickým osobám – konečným
uživatelům bude výměna stáva-

jících zdrojů tepla (1. a 2. emisní třídy) na pevná paliva s ručním přikládáním, které již nebude možné od 1. 9. 2022 provozovat: tepelné čerpadlo, kotel
pouze na biomasu (ruční i automatické přikládání) a plynový
kondenzační kotel.
Minimální počet výměn pro
Ústecký kraj: 1 610 tepelných

Výše podpory pro jednotlivé zdroje tepla:
Plynový kondenzační kotel – 75 % způsobilých výdajů
– maximálně 95 000 Kč
Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním – 80 %
způsobilých výdajů – maximálně 100 000 Kč
Kotel pouze na biomasu automatický – 80 % způsobilých výdajů – maximálně 120 000 Kč
Tepelné čerpadlo – 80 % způsobilých výdajů – maximálně 120 000 Kč
Bonifikace v případě realizace v prioritní obci –
7 500 Kč.

Ústecký kraj také letos vyčlenil peníze na výměnu zastaralých zdrojů
tepla.
zdrojů (všechny kraje 30 000
výměn). Nejpozději do 29. března bude krajským úřadem výzva vyhlášena a následně zahájen příjem žádostí. Do konce roku 2020 pak musí příjemci nový
zdroj tepla zakoupit i vyúčtovat.
V současné výzvě nebude již
podporována výměna za no-

vý kotel automatický kombinovaný. Automatický kotel kombinovaný tvoří v aktuální výzvě
cca 35% podíl ze všech tepelných zdrojů. Není jisté, zda bude o dotaci takový zájem, jestliže již nebude možné jeho pořízení dotovat.
(nov)
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RŮZNÉ

■■Prodám přilbu modrou s
motivem, 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
■■Koupím HAKI lešení. Telefon:
608 224 183

■■Prodám v Mostě 2 stejné dět-

ské válendy sestavené do rohu
– čalouněná záda a čelo, délka
140 cm s úložným prostorem.
Cena za obě 1 600 Kč. Telefon:
607 277 880 večer.
■■Prodám v Mostě věšákovou
stěnu se zrcadlem a botníkem.
Cena 1 600 Kč. Telefon: 607 277
880 večer.

SEZNÁMENÍ

■■Je mi 62 let, pracující, zkla-

maný, bydlím v RD se zahrádkou kousek od Mostu, auto
mám. Sháním ženu od 50 let a
výš, štíhlejší postavy. Mám vše,
co k životu patří. Most a okolí.
Telefon: 776 039 968
■■58/172 pohledná žena, hledá muže vyšší postavy od 55–65
let. Zatím ke společným schůzkám. Most a okolí. Pouze SMS:
608 702 881
■■Osamělá paní 75/168 nekuřačka z Mostu, by ráda poznala osamělého pána z Mostu k
občasným návštěvám. Telefon:
731 389 028

Zaměstnání

■■Hledám

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

Byty, domy

■■Sháním dlouhodobý podnájem 1+1 nebo 1+KK (se zařízením) do 5 000 Kč s možností
splátky kauce. Mám malého
pejska. Telefon: 732 403 132

Zástupce šéfredaktorky:
Mgr. Vlasta Šoltysová,
(soltysova@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
Lukáš Staněk
(grafik@homerlive.cz)
tel.: 476 108 412
Obchodní oddělení, inzerce:
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360/6,
434 01 Most,
e‑mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER, a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.

Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

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

sport

Zimní stadion Ivana Hlinky hostil již
33. ročník Velké ceny Litvínova v krasobruslení
Litvínov - V sobotu 19. ledna patřil Zimní stadion Ivana Hlinky
nadějným krasobruslařům ze všech koutů republiky. Konal se zde
velmi oblíbený krasobruslařský závod, a to již 33. ročník Velké ceny
Litvínova, pořádaný domácím krasobruslařským oddílem.
Na závodech se sešlo 32 krasobruslařských oddílů z celé republiky a poprvé byly na litvínovském ledě závody hodnoceny v tzv. ISU systému, ve kterém
jsou hodnoceny všechny velké
mezinárodní soutěže. O to větší měli pořadatelé radost z výkonů domácích závodníků, kteří se v tak veliké konkurenci neztratili, a třikrát dokonce dosáhli na stupně vítězů. Celkem tak
pro domácí oddíl vybojovali tři
cenné medaile.
V kategorii žačky mladší
A zajela nádhernou a povedenou jízdu Zuzanka Sedláčková a zaslouženě vybojovala první cenný kov a v téže kategorii
si Viktorka Hüblová dojela krásnou a také bezchybnou jízdou
pro bronz. Radost domácích
pak byla ještě větší, protože právě tato kategorie byla velmi silně
obsazena. Martin Kovalík v ka-
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tegorii žáci B získal pro domácí oddíl zlato.
Ceny závodníkům přišla za
město Litvínov předat první
místostarostka Erika Sedláčková a za HC Verva Litvínov Jakub Petružálek. Vítězové kromě medailí, pohárů a dortů obdrželi velmi krásné a hodnotné
ceny. A ani ti, kteří se umístili na ostatních místech, neodešli s prázdnou. Každý závodník
si za svůj výkon odnesl pěkné
dárečky. Výsledky litvínovských
závodníků:
Mladší žačky A: 1. Sedláčková Zuzana, 3. Hüblová Viktorie, 8. Řezníčková Barbora. Nováčci: 5. Gabrielová Edita Luisa,
11. Hanzlová Veronika, 13. Jakoubě Lucie, 14. Hüblová Valerie, 15. Vatrtová Sofie, 17. Udržalová Claudie,19. Teterya Jana.
Žačky nejmladší B: 5. Lišťanská
Zuzana. Žáci B: 1. Kovalik Mar-

Lvům se po Novém roce vůbec
nedaří, prohráli již pátý zápas
Most – Takovou sérii nepamatují. Mostečtí Lvi v druhé hokejové
lize neválí tak, jak by zrovna chtěli. Po Novém roce sehráli už pět zápasů a ani v jediném neuspěli. Na svou první letošní výhru tak stále
čekají. Nic na tom nezměnilo ani sobotní měření sil s NED Hockey
Nymburk.
Domácí sice zápas velice slibně rozehráli, když šli do dvoubrankového vedení. Ovšem hosté ještě v první dvacetiminutovce vstřelili kontaktní gól a pak přidali další, takže zdárně otočili vývoj utkání ve svůj prospěch.
Mostečtí Lvi – NED Hockey Nymburk 3:6 (2:1, 1:4, 0:1). Branky
a nahrávky: 6. Kýhos (Polák, Nedrda), 15. Smolka (Nedrda, Mical),
28. Havlůj (Smolka, Mála) – 18. Josefus (Stehlík, Jirásek), 22. Kříž
(Josefus, Eis), 23. Smejkal (Knesl, Kolouch), 29. Stehlík (Kříž, Josefus), 40. Stehlík (Arnošt). Rozhodčí: Místecký – Goltsch, Janíček.
Sestava týmu Mostečtí lvi: Chabr (Hanuljak) – Polák, Žižka, Kunrt,
Havlůj, Kuncl, Fučík, Novák – Přeučil, Hrdlička, Vašíček, Kýhos, V.
Nedrda, Mical, Mála, Čmolík, Smolka. Trenéři: Kašťák, Šafner. (jak)

Hokejisté extraligového
HC Verva Litvínov se na domácím ledě opět představí
v neděli 27. ledna. To v utkání 39. kola přivítají celek Vítkovic. Utkání začíná v 15.30
hodin.

Na házenou
do haly v sobotu
Házenkářky DHK Baník Most se po Novém roce poprvé představí domácímu publiku v sobotu 26. ledna, kdy na své palubovce ve
sportovní hale v Mostě nastoupí proti celku Duslo Šala. Utkání 13. kola MOL Ligy
začíná v 18.00 hodin.

Zimní stadion Ivana Hlinky patřil nadějným krasobruslařům ze všech koutů republiky.
tin. Žačky B: 6. Holíková Vanesa, 12. Vágnerová Veronika.
Tři medaile braly na Velké ceně Litvínova i závodníce z mosteckého oddílu krasobruslení.
Do Litvínova odjely čtyři zá-

vodnice a dopadly takto: Eva
Blahoutová byla zlatá v kategorii Žačka nejmladší A. Alexandra Vitmayerová si vyjela stříbro jako Žačka B a Markéta Ciprová (Žačka B) si pověsila na

krk bronz. Dominika Loucká
vyjela sedmou příčku i přes to,
že za techniku vybojovala druhé
místo, avšak druhá známka na
stupně vítězů nestačila.
(jak)

Reprezentační výběr malé
kopané uspěl na turnaji v Rakousku
Altheim – Osm nováčků vybrali tvůrci českého seniorského národního týmu v malém fotbale pro mezinárodní turnaj v rakouském
Altheimu. A patrně šlo o nejsilnější výběr, který za poslední čtyři
ročníky přivezli. Suverénně totiž ovládli 31. pokračování tamního
klání a na putovním poháru se už počtvrté za sebou objeví jako vítěz český reprezentační výběr.
Nováček stál také v brance národního týmu, šanci v áčku dostal mostecký gólman Miloslav
Aschenbrenner.
„Vnímal jsem trochu tlak, když
se zmiňovalo, že český tým předtím třikrát za sebou vyhrál. Chtěl

jsem se ukázat, abych měl šanci
v dalších kempech nebo turnajích,
trochu mě to svazovalo, ale naštěstí se povedlo vyhrát,“ řekl sedmadvacetiletý gólman. Pomohl
mu trénink áčka s českou jedenadvacítkou večer před turnajem.

V národním týmu navazuje
na úspěšné mostecké brankářské
kolegy, mistra světa i Evropy do
21 let Václava Šlégra a především
evropského a světového šampiona mezi seniory Ondřeje Bíra. „Vím, jakou hru chtějí trenéři
od gólmana, ale takový jako Bíras
už nikdo nebude. To je předělaný
hráč z pole, který se naučil chytat,
ve hře nohou je bezkonkurenční,
dovolí si jeden na jednoho nebo
podržet balon,“ uzavřel Aschenbrenner.
(jak)

Martin Ručinský byl uveden do
Síně slávy českého hokeje
Litvínov - Litvínovský odchovanec Martin Ručinský byl v úterý
slavnostně uveden do Síně slávy českého hokeje.

Mostečtí Lvi takovou sérii nepamatují.

Na extraligu
zase v neděli

S hokejem začínal v Litvínově
a už v mládežnických letech bylo jasné, že z Martina Ručinského
roste velká osobnost. Pravidelný
reprezentant s národním týmem
posbíral řadu medailí. S dvacítkou bral bronz, v seniorské reprezentaci se třikrát radoval z titulu mistra světa, byl součástí zlatého olympijského kádru z Nagana a přidal i bronzovou medaili

z OH v Turíně. Za reprezentaci
odehrál 176 utkání a stal se velkou osobností českého hokeje.
Nedílnou součástí jeho bohaté kariéry bylo působení ve slavné NHL. V neslavnější lize světa
odehrál 998 zápasů za týmy Quebec Nordiques, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Colorado Avalanche, Dallas Stars,
New York Rangers, Vancouver

Canucks a St. Louis Blues. Po
svém návratu do Česka zakotvil
na tři sezony ve Spartě Praha odkud zamířil zpátky domů na sever Čech do mateřského Litvínova.
V Litvínově po svém návratu
odehrál pět sezon a v roce 2015
s ním získal vysněný mistrovský
titul, když patřil k hlavním pilířům největšího litvínovského
úspěchu v historii klubu. Po této
sezoně na vrcholu ukončil svou
aktivní kariéru.
(jak)

Po dvou vítězstvích venku
Litvínov doma na Spartu nestačil
Litvínov – Napotřetí to hokejistům Litvínova nevyšlo. Po dvou
cenných skalpech silných soupeřů venku, kdy hráči HC Verva dokázali porazit Kometu Brno a Liberec, už třetí zápas v řadě Ropáci nezvládli a na domácím ledě podlehli pražské Spartě 1:4, když čestný
úspěch zaznamenal kapitán Michal Trávníček.
„My jsme do utkání nevstoupili dobře, Spartě jsme po našich
chybách nabídli dvě branky. Dvakrát jsme propadli v obranném
pásmu, jednou při signalizované
výhodě. První třetinu jsme nehráli dobře, ale do druhé třetiny jsme
vstoupili lépe, což vyústilo v náš
kontaktní gól. Ve třetí třetině už si
to Sparta pohlídala. Nám z přesilovkové formace vypadl František
Lukeš, takže ta úderná síla nebyla taková. Jak říkám, nedokáže-

me si vysvětlit, proč na hřištích
soupeře se nám daří více než na
domácím. Z naší strany to dnes
nebylo dobré navázání na utkání v Liberci. Neměli jsme takový
důraz, neměli jsme tolik soubojů,
neměli jsme takový tlak do brankoviště. Sparta hrála velmi dobře a zaslouženě vyhrála,“ řekl po
utkání trenér domácích Radim
Skuhrovec.
HC Verva Litvínov – Sparta
Praha 1:4 (0:2, 1:0, 0:2). Bran-

ky a nahrávky: 40. Trávníček
(Graborenko, Ščotka) – 4. Blain
(Smejkal), 20. Pech (P. Vrána,
Forman), 54. Klimek (Buchtele,
Forman), 58. Klimek (T. Dvořák). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva
– Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 6011. Střely
na branku: 30:27. Sestava HC
VERVA Litvínov: Janus (Petrásek) – Trončinský, Ščotka, Graborenko, L. Doudera, Suchánek, Baránek, Březák – Válek,
V. Hübl, F. Lukeš – Petružálek,
M. Hanzl, Trávníček – Kašpar,
Svoboda, Helt – Jícha, M. Havelka, Jurčík.
(jak)

Mostečtí Lvi hrají
dvakrát venku
Dvě utkání za sebou sehrají na ledě svých soupeřů Mostečtí Lvi. V sobotu
26. ledna jedou do Kolína.
Ve středu 30. ledna se představí v hlavním městě na ledě Kobry Praha.

Souš nasázela
Spořicím devět kusů
Divizní tým fotbalistů Baníku Souš má za sebou další
přípravné utkání. V něm absolutně svého soupeře, kterým byl 1. FC Spořice, vůbec nešetřila a nasázela mu
celkem devět kusů. FK Baník
Souš – FC Spořice 9:1(2:1).
Branky: 2x vlastní, Štípek
2, Prokop, Ducháček, Weickert, Nobst a Pátek.

V sobotu
s juniorkou Teplic
Fotbalisty Souše čeká o víkendu v pořadí již třetí přípravné utkání před zahájením jarních bojů divizní
skupiny B. Tentokrát na své
umělé trávě vyzvou juniorku FK Teplice. Utkání začíná
v 11.00 hodin.

Přípravka MFK
vyhrála v Málkově
V neděli 20. ledna se nejmladší přípravky ročníku 2012 zúčastnily halového turnaje, který se uskutečnil v Málkově. Zúčastnilo se
ho celkem 6 týmů. Po sečtení výsledků měly první tři týmy shodně 12 bodů, ale protože rozhodujícím kritériem
byl počet vstřelených branek
a kluci z Mosteckého FK jich
nastříleli 24, stali se vítězi.
Na druhém místě se umístil
Junior Žatec a třetí místo obsadil Baník Souš.

Muži Baníku vyzvou
tým Varnsdorfu
Tým A mužů BK Baník
Most se v pátek 25. ledna
představí na domácí palubovce. V utkání Severočeské ligy vyzvou celek TJ Slovan Varnsdorf. Utkání začíná ve sportovní hale v Mostě v 18.30 hodin.
(jak)
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svet si pripomene 27. ledna obeti holocaustu
Utrpení obětí holocaustu si od roku 2005 připomíná celý svět 27. ledna. Tento den byl Valným shromážděním Organizace spojených národů vyhlášen Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu.
Holocaust je spojován především s přibližně šesti milióny židovských obětí. 27. ledna si ale svět připomíná také utrpení stovek tisíc Romů a homosexuálů v nacistických koncentračních táborech. Mezinárodní den obětí holocaustu si připomínáme ve stejný
den, kdy byl v roce 1945 osvobozen koncentrační vyhlazovací tábor Osvětim – Březinka. Toto datum se tak stalo symbolem
osvobození všech dalších nacistických koncentračních táborů vojsky Spojenců v závěrečných měsících 2. světové války. Návrh vyhlášení dne, který by celému světu už navždy připomínal oběti holocaustu, podaly společně Izrael, USA, Austrálie, Kanada a Rusko. Organizace spojených národů ve své rezoluci vyzvala členské státy, aby zahrnuly vyučování
o holocaustu do svých národních vzdělávacích programů. Česká republika byla před Organizací spojených národů o pět kroků dopředu. Tedy spíše o pět let. 27. leden byl v České republice významným dnem již od roku 2000.
Holocaustu předcházela křišťálová noc, která v roce 1938 odstartovala další společenské a ekonomické persekuce Židů. Během křišťálové noci byli vražděni Židé, rozbíjeny jejich domy a obchody a ničeny židovské památky
a synagogy. Při příležitosti osmdesátého výročí židovského pogromu a jako připomínku zachovalých i zničených
židovských památek v oblasti Krušných hor vydala Destinační agentura Krušné hory za přispění a podpory Židovské obce Teplice turistickou brožuru. „Na turistickém materiálu pracovala redaktorka celý uplynulý rok. Prošla
všechny dostupné, známé i méně známé památky, a dokonce se dostala i na místa, která na první pohled žádnou památku nepřipomínají. Podle brožury Židovské památky Krušných hor mohou turisté najít a navštívit všechny veřejně přístupná místa připomínající židovskou kulturu,“ uvedla ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva Maříková. Výročí křišťálové noci, kdy útoky na Židy naplno zasáhly Německo, Rakousko a Sudety, připomnělo také Oblastní muzeum Most řadou akcí v závěru loňského roku.
(pur)

Památník na místě bývalé
synagogy v Teplicích najdete
v ulici Lipová.

Židovský hřbitov najdete
i v Mostě - Souši.

Bývalý židovský lázeňský hospic nyní využívá
jako své sídlo Židovská obec Teplice.

Množství židovských náhrobků se nalézá na židovském hřbitově v Teplicích.

Honosné hrobky patří
nejbohatším židovským
rodinám.

Stolpersteine, neboli kameny
zmizelých najdete v některých
teplických ulicích, kde žili Židé.

