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 � AKVARIJNÍ TRHY

MOST - Středisko volného 

času v Albrechtické ulici po-

řádá 19. 10. od 9 do 12 hodin 

Akvarijní trhy. Vstupné 20 Kč, 

děti do 15 let zdarma.

 � MÍŠA KULIČKA 

LITVÍNOV – Citadela Litví-

nov uvede 20. 10. od 16 ho-

din loutkovou pohádku pro 

děti od 3 do 12 let Míša Ku-

lička. Hraje se na malé scéně, 

vstupné 70 Kč.

 � TANČÍRNA V CITADELE

LITVÍNOV - Chcete si za-

tančit, pobavit se s přáteli  

a užít si příjemný večer? Pak 

navštivte 18. 10. od 19 do  

22  hodin Tančírnu v litvínov-

ské Citadele. Večery vás bude 

provázet taneční mistr Stani-

slav Uxa. Vstupné 120 Kč za 

osobu.
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promítání filmů Chrám z popela zdvižený a Perly českých 
měst - Most, káva a čaj zdarma, drobné upomínkové 

předměty 

Při otázce, kdy bude silnice kolem jezera otevřena, neskrývá mostecký primátor roztrpčení. Stejně jsou na tom řidiči, kteří nad hotovou, ale stále za-
vřenou komunikací kroutí hlavou.

str. 3

S  velkým očekáváním a ne-
trpělivostí se mnozí řidiči ne-
ustále dokola ptají, kdy se už 
konečně otevře nová komuni-
kace Most - Mariánské Radči-
ce. Vybudovala se už vloni a ve-
de kolem jezera Most. Původně 
se avizovalo, že se silnice otevře 
začátkem letošního roku. Ter-
mín se ale nedodržel. Posled-
ním příslibem byl  závěr tohoto 
roku. „Otevření silnice jsme ře-
šili minulý týden a bohužel mu-
sím konstatovat, že se stále ře-
ší problémy v rámci kolaudace 
a odstraňování vad. V tomto ro-
ce se silnice určitě už neotevře. 
Budeme věřit, že k  tomu dojde 
v lednu či únoru příštího roku,“ 
sdělil novinářům mostecký pri-
mátor Jan Paparega. 

Než se silnice otevře, musí 
dojít k  úpravě křižovatky, kte-
rá vznikne  při nájezdu na most 
přes trať a řeku Bílinu z  ulice 
Čs. armády (za novým kruho-
vým objezdem u muzea). Prá-
vě budoucí křižovatka budí 
obavy některých řidičů ohled-
ně dostatečného výhledu. Jed-
ná se o frekventovaný úsek, ku-
dy přijíždí řidiči ze čtyřpruhu, 

pokud směřují do centra Mos-
tu. „Vegetace v  daném prosto-
ru bude vykácena tak, aby byl 
zajištěn výhled na vozidla při-
jíždějící ze silnice I/13. Kácení 
dřevin zajistí Ředitelství silnic 
a dálnic,“ uvedla Anna Fuch-
sová z  tiskového oddělení mi-
nisterstva financí, které je ga-
rantem výstavby nové silnice. 
Teprve až budou všechny prá-
ce a schvalovací řízení u konce, 
předá město Most komunikaci 
do užívání kraji. Jedná se totiž 
o silnici III. třídy, které spada-
jí pod správu krajů. 

Nová silnice měří osm kilo-
metrů, podél ní vede cyklostez-
ka. Náklady na její vybudování 
si vyžádaly zhruba 370 milionů 
korun. Do roku 2021 zde ješ-
tě musí být prováděna pěstební 
péče a diagnostika nové most-
ní konstrukce, a to za provozu.  
Mostečtí radní v  těchto dnech 
schválili vyhlášení veřejné za-
kázky na realizaci náhradní vý-
sadby dřevin a zeleně v  lokali-
tě jezera Most.  Celková před-
pokládaná hodnota veřejné za-
kázky je 2,5 milionu korun bez 
DPH. 

Překvapení? Silnice se letos neotevře!
MOST – Město Most má pro řidiče špatnou zprávu. Navzdory pů-
vodním ujištěním, se vybudovaná komunikace kolem mosteckého 
jezera letos otevírat nebude. 

Most u nemocnice
ZAVÍRÁME!

MOST -  Ve čtvrtek 24. října se uzavře most u nemocnice v ulici J. E. 
Purkyně. Začne jeho dlouho plánovaná rekonstrukce.

Od příštího týdne se řidiči, pacienti a návštěvníci nemocnice mu-
sejí připravit na dopravní komplikace. „Brzy začne očekávaná rekon-
strukce mostu u nemocnice v ulici J. E. Purkyně. S tím souvisejí i do-
pravní omezení,“ informovala mluvčí mosteckého magistrátu Klára 
Vydrová s tím, že  k úplné uzavírce dojde od 24. října a potrvá až do 
konce září příštího roku.                                                                 (nov)

Jak bude doprava vypadat?
 �Doprava k nemocnici bude řidičům umožněna pouze jed-
ním směrem, a to ulicí Slovenského národního povstání (SNP) 
a Svážná.
 � Zastávka „Most, nemocnice“ bude po dobu uzavírky přemístě-
na do prostoru parkoviště před nemocnicí.
 � Autobusy městské hromadné dopravy budou jezdit po své tra-
se až do ulice J. E. Purkyně a dále na parkoviště před nemocni-
cí do přemístěné zastávky „Most, nemocnice“.
 � Zpáteční trasa autobusů městské hromadné dopravy povede 
přes parkoviště ulicí J. E. Purkyně, Svážná, SNP a dále po své 
trase.



MOST/CHANOV -  Už příští rok by 
se mohlo v Chanově začít stavět 
modulární (kontejnerové) byd-
lení. Informovali o tom mostečtí 
radní.

„Nechceme výstavbu modu-
lárního bydlení podmiňovat de-
molicí bloku 3. Nebude totiž stát 
na téže ploše. Území po demoli-
ci má pevně dané využití, a to ve-
řejného prostranství,“ vysvětlil ná-
městek primátora Marek Hrvol. 
Nové bydlení by mělo v Chano-
vě vyrůst zhruba v  místech me-
zi blokem 8 a zdemolovanými pa-
neláky. Na tento záměr má měs-
to  v  rozpočtu vyčleněno dvacet 
milionů korun. „V současné době 
se projektuje a hotovo by mělo být 
na přelomu roku. Počítáme  i s ve-
řejnou prezentací pro tamní ob-
čany,“ ujistil primátor Jan Papa-
rega. Prezentaci slibovalo město 
Chanovským již na říjen, termín 
se ale posune nejspíš na listopad. 
„Neradi bychom prezentaci děla-
li v okamžiku, kdy ještě není zcela 
jasná představa projektanta. Pro-
jekční příprava se o něco posunula. 
Občanům ale určitě záměr před-
stavíme,“ doplnil primátor.    (sol)
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Hladina Matyldy opět
zpátky na své kótě

MOST - Před prázdninami  jsme čte-
náře informovali, že hladina vodní 
nádrže povážlivě klesla a je ji potřeba 
dopustit. Palivový kombinát Ústí, kte-
rý měl dopouštění na starosti, hlásí 
„hotovo!“.

Město Most muselo tuto oblíbenou 
rekreační vodní plochu nechat do-
pustit, neboť její hladina klesla o půl 
metru. Voda zmizela kvůli závadě na 
výpusti, kterou město loni opravilo, 
ale další se odpařila při vedrech.  Z ře-
ky Ohře se dopustilo přes 193,5 tisíc kubíků vody. Voda se začala do-
pouštět 31. července. Přivedla se potrubním přivaděčem a mostec-
ká radnice za ni zaplatila necelé dva miliony korun. Průměrný den-
ní objem napouštěné vody dosahoval asi 6,5 tisíc kubíků, což před-
stavuje na kótě hladiny asi 1,5 cm.                                                  (nov)

Ryska na měřáku hladiny 
je opět tam, kde má být.

Most se připojí ke Dni „íček“
MOST - Oslavte ve čtvrtek 24. října v rámci světového dne pro roz-
voj informací „Den turistických informačních center“. Ke kampani se 
připojí i město Most se svým „íčkem“.

V  Turistickém informačním centru Most uvidí návštěvníci dva 
filmy – Chrám z popela zdvižený o světově proslulém kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v Mostě, a film Perly českých měst – Most 
o dávné historii i současnosti města. První promítání se uskuteční 
od 10 hodin a následovat bude každou celou hodinu. Poslední pro-
dukce začne v 16 hodin. Všem, kteří v ten den dorazí do mostecké-
ho „íčka“ na promítání, bude zdarma nabídnuta káva nebo čaj, od-
nést si budou moci drobné předměty a děti balónky. Akci pořádá 
město Most ve spolupráci s Asociací turistických informačních cen-
ter České republiky. Do akce se přihlásilo s různorodou nabídkou  
172 informačních center z celé republiky. Asociace si tak také připo-
mene 25 let své existence.                                                                    (nov)

MOST – V  sídlišti Chanov se 
bude zvyšovat nájemné. O ko-
lik, ale zatím není  jasné. Letos 
chce také radnice žádat o dotaci 
na demolici bloku 3. 

O zvýšení nájemného bude 
rozhodovat rada města na svém 
příštím zasedání. „Konzultuje-
me věc ještě s odborem sociálních 
věcí, abychom věděli, jaké jsou 
reálné možnosti zdejších nájem-
níků. Aby byli schopni navýše-
né nájemné uhradit. I tak bude 
dražší nájemné o dost nižší než 
ve městě. Budeme brát v  úva-
hu i kvalitu bydlení, takže někde 
bude nájemné nižší, někde vyš-
ší,“ vysvětlil náměstek primáto-
ra Marek Hrvol.   

Konšelé také rozhod-
li o ukončení dodávky tepla do 
bloku 3. „Nebude tam  již zahá-
jena topná sezona. Rodiny vystě-
hujeme do okolních bytů. Někte-
ré si našly své náhradní bydlení. 
Blok je téměř prázdný,“ podot-
kl náměstek  a připustil, že měs-
to řeší  jen jediného problema-
tického nájemce, který se od-
mítá ze zdevastovaného domu 
odstěhovat. „Na  byt, v němž by-
dlí, proběhly opakované žádosti 

na vyklizení. Doufáme, že bude 
i tento případ v brzké době vyře-
šen a již nebude nic, co by brá-
nilo, abychom splňovali podmín-
ky pro dotaci,“ upřesnil Marek 
Hrvol. O tu chce radnice zažá-

dat, jakmile bude výzva týkají-
cí se demolic domů ve vylouče-
ných lokalitách vyhlášena. „Mě-
lo by to být ke konci tohoto roku. 
K demolici by mělo dojít příští 
rok,“ dodal náměstek. Do výzvy 

se město již před časem hlási-
lo. Kvůli obsazenosti domu de-
sítkami rodin ale nesplňovalo 
podmínky, a proto se  demoli-
ce pozdržela.   

(sol)

V Chanově se chystá zvýšení 
nájmů a bourání dalšího domu 

Blok 3 je už čtvrtým domem, který zde místní dovedli k absolutní devastaci a nezbývá, než ho srovnat se zemí.

S výstavbou kontejnerů pro bydlení se počítá v průčelí domů na konci sídliště.

Radní schválili dodatek ke 
smlouvě o údržbě místních ko-
munikací se společností Tech-
nické služby města Mostu. Tím 
dojde k navýšení o pět milionů 
korun na celkových pětapadesát 
milionů včetně DPH. Důvodem 
navýšení je celková rekonstruk-
ce sítí v ulici Partyzánská a  opra-
va povrchu komunikace a chod-
níku v této ulici. „SVS nám sdě-
lila v  polovině roku, že plánuje 
v  této ulici rekonstrukci vodovo-
du a kanalizace. My jsme neměli 
v plánu letos tuto ulici rekonstru-
ovat. Na základě těchto okolnos-

tí jsme toho ale využili a do kon-
ce roku chceme v této ulici položit 
nový asfalt,“ informoval náměs-
tek primátora Marek Hrvol. 

Do konce roku se připraví plán 
oprav chodníků a komunikací na 
příští rok. Vytipují se vhodné lo-
kality a radnice poté rozhodne, 
které z  návrhů dostanou priori-
tu.  „V rozpočtu máme  vyčleně-
ných dvacet milionů korun, a to 
pouze na třídu Budovatelů. Tu 
budeme kompletně rekonstruovat 
od dopravního podniku k Centra-
lu a poté od Prioru směrem ke sta-
dionu. Středovou část zatím pone-

cháme v původním stavu, proto-
že se bude vyhlašovat architekto-
nická soutěž na úpravy bulváru,“ 
prozradil  náměstek. 

Třída Budovatelů by měla zís-
kat nový asfaltový povrch a také 
nové vodorovné dopravní zna-
čení. „Ještě jsme dali příležitost 
dopravní komisi, aby se vyjádři-
la k případným dopravním úpra-
vám, aby se jejich návrhy moh-
ly do oprav zakomponovat. Ne-
počítáme ale, že by zde mělo 
dojít k  zásadním změnám,“ in-
formoval Marek Hrvol. Radni-
ce také avizovala, že v případě re-
konstrukce páteřních silnic má 
v plánu budovat podobné jízdní 
cyklopruhy, jako v ulici Chomu-
tovská a Rudolická. Na třídě Bu-

dovatelů se ale nový cyklopruh 
neplánuje. „Cyklopruh tu pravdě-
podobně nebude, a to s  ohledem 
na to, že zde vedou cyklokoridory 
po širokých chodnících,“ zdůvod-
nil náměstek. 

I když plán rekonstrukce ko-
munikací a chodníků není ještě 
přesně určený, už teď má město 
jasno, že na opravy vyčlení  mi-
nimálně stejný objem jako le-
tos, tedy padesát milionů ko-
run. K nim přibude dvacet mili-
onů korun na třídu Budovatelů. 
„Už teď také víme, že se příští rok 
zaměříme na opravu ulice ČSA, 
protože by se zde v  příštím ro-
ce měla rekonstruovat kanaliza-
ce a vodovod,“ doplnil náměstek. 

 (sol)   

Na opravách chodníků a silnic 
se nebude šetřit, utratí se víc

MOST – Do rekonstrukce silnic a chodníků chce město příští rok  in-
vestovat mnohem víc peněz než letos. Nejméně sedmdesát milionů 
korun. Zásadní úpravou projde například třída Budovatelů.  

Kdy kontejnerové bydlení v Chanově?



Dostala se k nám informace, že se bu-
dou všechny mateřské školy slučovat 
do jedné organizace a stávající paní ře-
ditelka mateřské školy v Lidické končí. 
Můžu se zeptat, co se bude dít dál?

V současné chvíli není o budoucnos-
ti mateřských škol nijak rozhodnuto, za-
tím se zvažují a vyhodnocují návrhy a va-
rianty budoucího uspořádání.   Případná 
změna bude platná nejdříve od 1. 1.  2021.

Odpovídá náměstkyně  
primátora Markéta Stará

Kdy proběhne prezentace projektu 
rekonstrukce Repre pro veřejnost?

Prezentace rekonstrukce REPRE se pro 
veřejnost uskuteční v prvním pololetí ro-
ku 2020.

Odpovídá primátor města Mostu  
Jan Paparega
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P tejte se politiků

Markéta Stará

Jan Paparega
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S požadavkem na jeho vybu-
dování se obrátili na město vy-
znavači tohoto sportu. Město 
vytipovalo jako vhodnou lokali-
tu park Šibeník vedle workouto-
vého hřiště. „Výhodou umístění 
hřiště na Šibeníku, je především 
jeho dostupnost z nejvíce osíd-
lených částí města a rovný terén 
využitelného pozemku,“ infor-
movala mluvčí mosteckého ma-
gistrátu Klára Vydrová. Hřiště  
má simulovat běžné překážky 
především městského prostředí 
– zábradlí, zdi a zídky, a umož-
nit tak nácvik jejich překonává-
ní a především pohybu na nich. 
Cíl je jasný: dostat se z bodu 
A do bodu B bez použití tradič-

ních cest. „Z bezpečnostních dů-
vodů bude hřiště vybaveno tlu-
micí odraznou a dopadovou plo-
chou, která musí umožnit nejen 
odraz při překonávání překážek, 
ale současně zabránit i zraně-
ní při případném pádu,“ ujisti-
la mluvčí.

Předpokládaná plocha hřiště 
je cca  22x15 metrů. Náklady na 
vybudování včetně stavebních 
úprav jsou téměř 3,1 milionu Kč 
včetně DPH. „Město hřiště vybu-
duje z vlastních prostředků. V le-
tošním roce bude zpracovaná re-
alizační studie a samotná reali-
zace hřiště bude probíhat v roce 
2020,“ dodal primátor Jan Papa-
rega.                                       (sol)

Na Šibeníku má vyrůst hřiště  
podle posledních trendů 

MOST – V Mostě vznikne nové parkourové hřiště. Přivítat by ho 
mohla zejména mladá generace, která má ráda adrenalin a netra-
diční pohyb. 

Parkour je novodobý sport, mezi mladými velmi populární. Dalo by se 
říct, že se jedná o něco jako městskou akrobacii. Salta přes zábradlí, pře-
konávání překážek. Parkour je velmi prospěšný pro tělo, protože při něm 
si lidé procvičují prakticky všechny svaly v těle. Zdroj: www.wikipedia.org

Obálka má pomoci starším li-
dem v krizové situaci. Jde o kar-
tu, na niž senioři za pomoci lé-
kaře či příbuzných vyplní zá-
kladní údaje o svém zdravotním 
stavu, nemocech, užívaných lé-
cích, kontakty na blízké osoby, 
praktického lékaře. Poté ji vlo-
ží do obálky a umístí na vnitř-
ní stranu vchodových dveří ne-
bo lednici v bytě. Tyto důležité 

údaje poslouží v případě zásahu 
záchranářů v domácnosti. „Bu-
de čistě na vůli našich  seniorů, 
zda se budou chtít zapojit, či ni-
koliv. Jde o projekt ministerstva 
práce a sociálních věcí a město 
Most chtělo dát tuto šanci i na-
šim lidem. Připojíme se k  pro-
jektu bez finanční spoluúčasti. 
Chceme tento projekt podporo-
vat v našem městě a cílit na na-

še seniory,“ uvedla náměstkyně 
primátora Markéta Stará. 

Seniorská obálka je zaměře-
na zejména na seniory, kteří žijí 
osamoceně. „Pouze si do vstup-
ního formuláře napíší základní 
data. Je důležité  zmínit i jejich 
zdravotní stav, léky, které berou, 
a to pro případ, kdy vyvstane ně-
jaká krizová situace a senior bu-
de potřebovat pomoc ve svém 
obydlí,“ podotkla náměstkyně.  
Seniorskou obálku by měli mít 
senioři umístěnou na příhod-
ném a viditelném místě, kde ty-

to údaje záchranáři snadno zís-
kají a budou tak vědět, jak s do-
tyčným člověkem naložit. Měs-
to plánuje, že bude za seniory 
docházet do jednotlivých klubů 
a informovat je při dalších příle-
žitostech. „Obálku  si senior mu-
sí pořídit sám. My mu pomůže-
me vyplnit formulář a celý pro-
ces mu pomůžeme absolvovat. 
Obálky mohou být různé. Plas-
tové i papírové, bude záležet, ja-
kou podobu senioři zvolí,“ dopl-
nila náměstkyně. 

(sol)   

Mostečané budou moci  
využívat Seniorskou obálku

MOST – Seniorská obálka, která má usnadnit řešení v krizové situaci 
při ohrožení zdraví nebo života, se začne distribuovat do mostec-
kých domácností. 

MOST – Atraktivní a zároveň 
ekologickou novinku v  podo-
bě vratných kelímků s  logem 
z  úspěšného seriálu „Dycky 
Most“ bude mít po vzoru měs-
ta Mostu na svých sportovních 
i kulturních akcích i Sportovní 
hala Most. 

Umělohmotné kelímky bu-
dou k  dostání při všech ak-
cích zhruba od listopadu. „Mě-
li jsme to i v  podnikatelském 
plánu na rok 2019. Nicmé-
ně jsme tento záměr připravo-
vali od loňského roku. Budeme 
patřit mezi několik málo spor-
tovních hal v  České republice, 
zhruba k deseti, které budou tu-
to novinku používat,“ informo-
val ředitel Sportovní haly Most 
Petr Formánek. 

Kelímky si budou moci ná-
vštěvníci ve sportovní hale po-
řídit za vratnou zálohu pade-
sát korun. „Chceme nejen šet-
řit životní prostředí, ale pořídili 
jsme je i pro komfort lidí.  Není 
to nic převratného, ale stále více 
samozřejmější věc,“ konstatoval 
dále ředitel sportovní haly. Ob-
dobné kelímky s nápisem Dyc-
ky Most a s logem města Mostu 
se objevily poprvé na Mostecké 
slavnosti. A jen se po nich „za-
prášilo“. Teď budou mít Moste-
čané další příležitost. Sportov-
ní hala má na kelímcích kro-
mě populární seriálové hlášky 
také logo a design korespon-
duje i s  novou reklamní vý-

zdobou v hale. Společnost ke-
límky pořídila z vlastních pro-
středků. Městu Most jejich vý-
robu zasponzorovala těžařská 
společnost Sev.en Energy. „Ne-
chali jsme v první várce vyrobit 
tři tisíce kelímků. Do budouc-
na připravujeme další tři tisíce 
kusů, a to ve spolupráci s  klu-
bem Černých andělů. Tomu by 
měl odpovídat i design. Pak by 

se na kelímcích mohly objevit 
jednotlivé hráčky úspěšného há-
zenkářského týmu nebo se mů-
že jednat o sběratelskou edici. 
To ještě uvidíme,“ nastínil Petr 
Formánek.  

Od zavedení vratných ke-
límků si sportovní hala slibuje 
i čistější prostředí. „Lidé větši-
nou kelímky vyhazovali do kon-
tejnerů na tříděný odpad, které 

u haly máme. Když se ale kona-
la větší akce, povalovaly se všu-
de. Myslím, že nám to pomůže 
v úklidu haly,“ doplnil dále Pe-
tr Formánek. Podotkl, že po-
užívání kelímků budou mít ve 
smlouvách i pořadatelé akcí. 
„Když přijely například něja-
ké známější kapely, své kelímky 
si vozily. To už teď smět nebu-
dou,“ dodal ředitel.             (sol) 

Vratné kelímky „Dycky Most“ 
nově ve sportovní hale 

Své vratné kelímky bude mít i Sportovní hala Most. Možná už zanedlouho se fanoušci Černých andělů dočka-
jí na kelímcích  zajímavého designu.

„Výsadba nových dřevin a zeleně se zde musí provést 
v rámci dohody o kolaudaci. Město má tuto povinnost zakotvenou 
ve smlouvě, a to z pozice stavebníka,“ doplnil primátor Paparega. 

Volný přístup k jezeru až příští rok
K jezeru zatím platí zákaz vstupu, a to s ohledem na výstavbu, 

která u jezera probíhá. Jedná se například o přístaviště lodí ne-
bo nové pláže a mola v  nově vznikající oddychové zóně. Veřej-
nost měla původně k jezeru oficiálně dostat povolený přístup v le-
tošním roce. S ohledem na posun některých termínů staveb se ta-
ké zpozdil i termín povolení vstupu, a to na příští rok. „Termín 
otevření jezera zatím platí tak, jak byl avizován, tedy na září roku 
2020,“ ujistil primátor.                                                                    (sol) 

Překvapení?...

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

minimálně 3 roky praxe ve veřejných službách a správě, 
výhodou praxe se zaměřením na sociální oblast a odborná 
způsobilost v sociální oblasti,

vítána praxe v řídicí funkci s prokazatelnými zkušenostmi s 
organizací a vedením kolektivu,

výhodou znalost �nancování sociálních služeb,

znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

občanská a morální bezúhonnost,

splnění dalších předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a 
Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon),

schopnost samostatného úsudku a rozhodování, příjemné 
vystupování, komunikativnost, �exibilita.

V souladu s příslušnými právními předpisy – nařízení vlády č. 222/2010 
Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě ve 13. platové třídě.

Ihned po ukončení výběru uchazečů/uchazeček, případně dle domluvy.

Přihláška musí být 
doručena nejpozději 

do 15. 11. 2019 – 12.00 hodin.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně dokladů, 
které je nutno k výběrovému řízení doložit jsou zveřejněny 

na www.mesto-most.cz – sekce "NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ"
 

ŘEDITEL/KA 
MĚSTSKÉ SPRÁVY

 SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MOSTĚ
  - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Statutární město Most dne 11. 10. 2019 oznamuje vyhlášení
výběrového řízení

na obsazení vedoucí pracovní pozice 

POŽADAVKY: 

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:

PŘEDPOKLÁDANÝ 
NÁSTUP DO FUNKCE:



zpravodajství 18. října 20194

PONDěLÍ
Gulášová  35 Kč
150 g Záhorácký závitek, bramborový knedlík 125 Kč
150 g  Kuřecí prso s rajčaty a mozzarellou, šťouchaný brambor 115 Kč
350 g Tagliatelle Bolognese 105 Kč

ÚTERÝ
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Vepřová krkovice, grilovaná zelenina, smetanový brambor 125 Kč
150 g Kuřecí medailonky v bylinkové krustě, sýrová omáčka,  115 Kč
 šťouchaný brambor 
350 g Tortellini ve smetano-rajčatové omáčce se šunkou a hráškem 105 Kč

STŘEDA
Čočková s párkem 35 Kč
150 g Španělský ptáček, dušená rýže nebo houskový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí steak zapečený se šunkou a sýrem, bramborová kaše,  115 Kč 
 trhané listy salátu
150 g Vepřové rizoto po srbsku, sýr, kyselá okurka 105 Kč

ČTVRTEK
Hovězí vývar s masem a celestýnskými nudlemi 30 Kč
150 g Hovězí roštěná na žampionech, dušená rýže 125 Kč
150 g Smažený holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salát 115 Kč
150 g Uzené maso, dušené zelí, houskový knedlík 105 Kč

PÁTEK 
Žampionový krém 35 Kč
150 g Pečené kuře ala bažant, špenát, bramborový knedlík 125 Kč
100 g Smažený hermelín, vařený brambor, tatarská omáčka 115 Kč
150 g Vepřové ledvinky na slanině, dušená rýže 105 Kč

SPECIÁL
340 g  PEČENÁ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM  165 Kč 
 A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI

POLEDNÍ MENU
21. 10. – 25. 10. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.
Na stravenky vracíme do 10 Kč

Z Rady města Mostu
U kulatého stolu

MOST – U kulatého stolu se městští konšelé v příštím prvním polo-
letí sejdou celkem osmkrát. Odsouhlasili si termíny zasedání 16. led-
na, 13. února, 12. a 26. března, 30. dubna, 14. a 28. května, 11. června.  

Veřejné zakázky
MOST – Rekonstrukci výtahu v objektu Domova pro seniory v uli-

ci Antonína Dvořáka provede Jiří Hasman za 1,75 mil. Kč bez DPH. 
Výstroj a výzbroj kromě zbraní a munice pro strážníky Městské policie 
Most zajistí společnost Bartolini, s. r. o. za 67,5 mil. Kč bez DPH. Do-
dávku teplých jídel po dobu rekonstrukce centrální kuchyně Městské 
správy sociálních služeb, od  12. 10. – 15. 12. 2019, zajistí firma Com-
pass Group Czech Republic, s. r. o. za cenu více 1,6 mil. Kč bez DPH.

Zázemí na Matyldě
MOST – Vybudování sociálního zázemí pro zaměstnance a veřej-

nost na Matyldě zajistí Technické služby města Mostu za 6 mil. Kč  bez 
DPH. Budova bude zateplená a vhodná pro celoroční provoz. Podla-
hová plocha  je plánována o velikosti 170 m2. Součástí budou WC, spr-
chy a umyvadla pro muže a ženy. Dále pak recepce tábořiště Matylda, 
šatna a WC pro zaměstnance, denní místnost, sklad údržby, garáž pro 
uskladnění menší techniky a technická místnost.

Memorandum na vodík
MOST – Město Most se připojilo k Memorandu o partnerství a spo-

lupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté ener-
gie v Ústeckém kraji. Memorandum má přispět k omezení dopadů vy-
užívání fosilních paliv na životní prostředí. Cílem spolupráce je pří-
prava a realizace aktivit, které podporují komplexní využití vodíku, ze-
jména pak  vznikajícího v technologickém procesu firem v Ústeckém 
kraji. Ten by měl být v kraji zpracován zkapalněním a distribuován ja-
ko čisté bezuhlíkové palivo, určené pro oblast jeho energetického vyu-
žití. Celý záměr má nejen vysoký ekologický potenciál, ale vytváří také 
významné ekonomické přínosy pro firmy v Ústeckém kraji.

Kdo se postará o Chanov?
MOST – Správu, opravy a údržbu sídliště Chanov budou i v příštím 

roce provádět Technické služby města Mostu za 2,2 mil. Kč/rok  bez 
DPH. Technické služby budou vykonávat také správu, opravu a údrž-
bu ubytovny UNO, a to za 1,8 mil. korun bez DPH. Správu a údržbu 
sportoviště v Chanově bude v příštím roce provádět z. s. AVERROMA 
za 120 tisíc korun ročně.                                                                          (sol) 

Pronájem bytu 2+1 56,79 m2

tř. Budovatelů, blok 93-94, č.p. 2400, 2. patro bez výtahu
Nabízíme dlouhodobý pronájem bytu v cihlovém domě o dispozici 
2+1 bez balkónu. Vchod uzamykatelný, přístupný pouze členům 
SVJ. Součástí vybavení je kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. 
Nájemné: 3 407 Kč/měsíc (bez nákladů na služby)
Vratná jistina: 10 000 Kč

Pronájem bytu 2+1 52,55 m2

tř. Budovatelů, blok 100, č.p. 2394, 1. patro s výtahem
Nabízíme dlouhodobý pronájem bytu v cihlovém domě o dispozici 
2+1 bez balkónu. Dům s výtahem po celkové revitalizaci. Prostorný 
byt je velice dobře udržovaný. 
Nájemné: 3 153 Kč/měsíc (bez nákladů na služby)
Vratná jistina: 10 000 Kč

Bližší informace na telefonním čísle: 
476 705 084, 739 323 540
Kontaktní osoby: Bc. Lucie Klopotová, 
Ing. Marcela Bažantová

„Divadelní hra Faulovaný 
útočník (Juller) úspěšného ně-
meckého dramatika Jörga Men-
ke-Peitzmeyera je mimořádně 
působivým sledem divadelních 
mikrosituací a zčásti se odehrá-
vá v atraktivním fotbalovém pro-
středí. Pojednává o osudu slav-
ného německého fotbalisty Ju-
lia Hirsche, přezdívaného Juller,“ 
představil inscenaci dramaturg 
Zdeněk Janál a dodává:  „Na 
příkladu pohnutého života toho-
to fotbalisty, který zažil vzestu-
py i pády, sledujeme téma pomí-
jivosti slávy, ale především velmi 
aktuální téma xenofobie a ideo-
vě orientované mezilidské nesná-
šenlivosti, rovněž téma boje o ho-
lý život.“

Julius Hirsch patřil k nejlep-
ším a nejúspěšnějším fotbalis-
tům své doby, kdy byl fotbal, an-
glický sport, ve střední Evropě 
teprve na vzestupu. Hirsch do-
vedl svůj fotbalový klub FC Ka-
rlsruhe k vítězství v německé 
fotbalové lize. Byl mu věrný po 
celou dobu své  kariéry, až na 
několik let, kdy bojoval v první 
světové válce a kdy byl členem 

fotbalového klubu v menším ně-
meckém městě Fürth poblíž No-
rimberka. Hirsch také Němec-
ko úspěšně reprezentoval při 
několika mezinárodních utká-
ních a na Olympijských hrách 
ve Švédsku v roce 1912. Přestože 
Hirsch hrdě reprezentoval svoji 
vlast, jeho vlast ho také zahubi-
la. Hirsch byl totiž nejen Něm-
cem, ale také Židem. 

Skrze dramatické i komedi-
ální situace z jeho života i skr-
ze pomyslné setkání kdysi to-
lik úspěšného fotbalistu fotbalo-
vého klubu v Karlsruhe hra po-
jednává o tom, jak se nacisté ve 
třicátých letech 20. století v Ně-
mecku chopili moci a jak stále 
více a více utlačovali své židov-
ské spoluobčany. V té době již 
sice Hirsch nebyl aktivním fot-
balovým hráčem, ale stále byl 
všeobecně uznávanou osobnos-
tí německého sportu. Ale jeho 
uznání bohužel netrvalo věč-
ně. Ani jeho proslulost mu to-
tiž v „souboji“ s nacisty a v boji 
o vlastní život nepomohla. Hir-
sch byl nacisty nejprve utla-
čován, později deportován do 

koncentračního tábora Osvěti-
mi, kde zemřel neznámo kdy. Až 
několik let po válce byl oficiálně 
prohlášen za mrtvého.

„Hra Faulovaný útočník vznik-
la na objednávku německého fot-
balového svazu k uctění památ-
ky Julia Hirsche a jako divadelní 
prostředek ke vzdělávání mladé-
ho publika. Světová premiéra hry 
se uskutečnila se značným úspě-
chem 8. dubna 2017 v Theater 

der Jungen Welt Leipzig. Reprízy 
této inscenace v Lipsku provázejí 
nejen velmi kladné divadelní re-
cenze, ale především nadšené při-
jetí mladým publikem, pro které 
hra skýtá přeci jen v něčem ne-
známá a překvapivá témata.

Jsme rádi, že tuto inspirativ-
ní divadelní hru můžeme uvést 
právě v Městském divadle v Mos-
tě v české premiéře,“ dodává dra-
maturg.                               (nov)

Příběh židovského fotbalisty  
v divadelní premiéře

MOST - Městské divadlo v Mostě uvede v pátek 18. října  na scéně 
„Aréna“  premiéru inscenace Faulovaný útočník (Juller). Hravou in-
scenaci nejen o slávě i nejtěžších chvílích člověka.

MOST - Zámek Větruše byl mís-
tem vyhlášení třetího ročníku 
ankety „Pracovník roku v soci-
álních službách“. Ústecký kraj 
tak chtěl v Týdnu sociálních slu-
žeb  ocenit mimořádnou a obě-
tavou práci zaměstnanců z této 
oblasti. Mezi tuctem oceněných 
byly i pracovnice Městské sprá-
vy sociálních služeb v Mostě.

Osobně poblahopřát přijel 
pracovníkům hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček. 
„Je to práce složitá a ne každý je 
schopen tuto práci vykonávat. 
Byly případy, kdy člověk skončil 
v této sféře již po čtrnácti dnech. 
O to víc si vážím vaší práce,“ ře-
kl k  nominovaným hejtman. 
Společně s  Petrou Lafkovou, 
vedoucí odboru sociálních vě-
cí, předal dvanácti lidem pa-
mětní list, květinu a malý dá-
rek. Do 3. ročníku ankety by-
lo nominováno 15 pracovníků 
v oblasti sociálních služeb, a to 
jednak přímo poskytovateli so-
ciálních služeb nebo přímo je-
jich uživateli. 

Slavnostního ceremoniálu se 
zúčastnily také pracovnice Měst-
ské správy sociálních služeb.

Jana Petrlíková z jesliček v Ma-
líkovce získala ocenění za citlivý 

přístup k dětem a výbornou spo-
lupráci s  rodiči dětí. Podnětem 
k nominaci byli právě rodiče, kte-
ří se pochvalně vyjadřovali o je-
jí ochotě, srdečném jednání a ak-

tivitách, které pro děti po celý rok 
připravovala. Eva Löffelmannová 
z Domova pro Seniory v Barvíř-
ské ulici 495 získala ocenění  za 
vřelost a vstřícnost.               (nov)

Hejtman ocenil vřelost a vstřícnost

Eva Löffelmannová z Domova pro Seniory v Barvířské ulici. Jana Petrlíková z jesliček v Malíkovce.

Příběh o židovském fotbalistovi nabídne dramatické i komické situace.

CHANOV - Tak tohle je realita! 
Takto to vypadá, když se přesta-
ne na deset dní uklízet za blo-
kem 13 v Chanově, kde dochází 
k neustálému vyhazování drob-
ného i neskladného odpadu ven 
přímo z oken za dům. 

Lidé v této lokalitě, ale samo-
zřejmě i v ostatních lokalitách 
našeho města, mají přitom dost 
možností, jak se odpadů vypro-
dukovaných jejich domácnost-
mi zbavit. Bez toho, aby je mu-
seli vyhazovat z okna. „Technic-
ké služby města Mostu zajišťu-
jí v této lokalitě každý pracovní 
den úklid veřejného prostranství. 
Město se proto rozhodlo deset 
dní za bytovým domem neuklí-
zet, aby se přesvědčilo o přístupu 
obyvatel k nakládání s odpady. 
Výsledek je naprosto alarmující! 
Přesvědčili jsme se o tom, že zde 

není vůle k běžnému nakládání 
s odpady, natož k jejich třídění,“ 
konstatuje primátor města Mos-
tu Jan Paparega.

„Jak by to v našem městě vypa-
dalo, kdyby to takto dělal každý? 
Prosím, nechovejme se tak a na-
kládejme s odpady z domácnos-

tí tak, jak se má, ať se naše ulice 
nestanou jednou velkou černou 
skládkou!“ dodávají magistrátní 
úředníci.                           (nov)

Kam s odpadky? Rovnou z okna!

Bez komentáře!



Stejná krev
Marek a Jindra byli nevlastní 

bratři. Marek byl o dva roky star-
ší. Jeho otec zemřel dřív, než se 
Marek narodil.  Matka se znovu 
vdala a krátce po svatbě se naro-
dil Jindra. Druhé manželství se 
jí příliš nevydařilo. Jindrův otec 
byl alkoholik a hráč. Nadělal 
dluhy a od rodiny odešel. Kluci 
zůstali s mámou sa-
mi. Lišili se od se-
be jako den a noc. 
Marek byl samo-
statný chytrý kluk, 
kterého měli ostat-
ní rádi. Byl kapitá-
nem fotbalového tý-
mu. A velmi dobře 
vypadal. Jindra byl 
zakřiknutý chlapec, 
který měl ve ško-
le problémy. Těž-
ko si hledal kama-
rády. V obličeji měl 
zvláštní lstivý výraz, který mu 
dodávaly jeho úzké trochu šilha-
vé oči. To ostatní odrazovalo. Na 
Marka od malička strašně žárlil. 
Jeho lepší, schopnější starší bra-
tr ho hrozně štval. Všechno dělal 
líp než on. A ostatní ho měli rad-
ši. Zdálo se mu, že i jejich máma 
má raději bratra než jeho. Ně-
kdy vzpomínala na Markova ot-
ce. Jak byl dokonalý, silný, spra-
vedlivý a Marek že je celý po ot-
ci. O jeho tátovi nikdy nemluvi-
la. Snad jen, když si postěžovala, 
že na kluka neplatí alimenty. Jin-
dra si někdy v noci, když nemohl 
spát, představoval, že má s Mar-
kem stejného otce. Že jeho má-
ma mluví tak pyšně o jeho tá-
tovi. Po základní škole šel Ma-
rek na gymnázium. I tam samo-
zřejmě zářil. Patřil mezi nejlepší 
studenty. Doma Jindra neustále 
poslouchal, co jeho bratr doká-
zal, kde byl nejlepší, kde vyhrál 
a jak je na něj matka hrdá. Jindra 
zatím stěží prošel základní ško-
lou. Jen díky tomu, že se s ním 
Marek po večer učil, nepropad-
al. S jeho známkami neměl šan-
ci dostat se na nějakou lepší ško-
lu a vlastně ani nechtěl. Nastou-
pil na učiliště a po třech letech 
s čerstvým výučním listem do 
práce. Marek zatím studoval vy-
sokou školu. S mámou si poví-
dali o věcech, kterým Jindra ne-
rozuměl. Začal chodit do hos-
pody. Máma mu vyčítala, že je 
stejný jako jeho táta. Žárlivě sle-
doval svého dokonalého starší-
ho bratra, který si domů přivedl 
přítelkyni. Majka byla nádherná 
a Jindrovi bylo jasné, že na tako-
vou holku on nemůže ani pomy-
slet. Užíral se vzteky. Marek má 
všechno a on nic. Mají polovinu 
krve stejnou. On ale dostal od 
svého táty jen to nejhorší, zatím-
co Marek si od toho svého vzal 
jen ty nejlepší geny. Nejraději by 
ho zabil. Nesnášel ho. Po promo-
ci dostal Marek skvělou práci. 
Přijel domů i s Majkou, aby jeho 
úspěch oslavili. Máma byla šťast-
ná. Jindra raději odešel do hos-
pody. Nechtěl ani slyšet o úspě-
ších svého skvělého bratra. On 
měl v životě štěstí. Měl dokona-
lého otce, zatímco Jindra byl sy-
nem alkoholika, který jejich má-
mu opustil. Domů se vrátil poz-
dě a hodně opilý. Všichni už spa-
li. Posadil se v kuchyni a snažil 
se neusnout. Ještě jednu sklenič-
ku a pak půjde do postele. Maj-
ka vyšla z pokoje jeho bratra 
a šla do koupelny. Na sobě mě-
la jen lehký župánek. Rozespa-
lá s rozcuchanými vlasy by-
la nádherná. A patřila jeho bra-
trovi. Jindra byl příliš opilý, než 
aby dokázal rozumně uvažovat. 
Šel za Majkou, chytil ji a přitáhl 
k sobě. Bránila se. Hladově ji lí-
bal a mačkal jí prsa. Roztrhal na 
ní župan i košilku. Křičela. Bylo 
mu to jedno. Marek ho od ní od-

trhl. Bratři se do sebe pustili. Jin-
drovi bylo jasné, že to nemohlo 
jinak skončit. Zůstal ležet na stu-
dené podlaze koupelny a z roz-
bitého rtu mu tekla krev. Máma 
na něj křičela, že je opilec a pra-
se stejně jako jeho táta. Marek 

s Majkou se sbalili 
a ještě v noci odjeli 
pryč. Marek se roz-
loučil jen s matkou. 
Pro Jindru neměl 
ani pohled. Několik 
dalších let se brat-
ři neviděli. Jindra se 
odstěhoval od má-
my do malého by-
tu. Od té noci, kdy 
se vrhl na bratrovu 
dívku, už nepil. Ne-
chtěl být stejný jako 
jeho táta. Chodil do 

práce, domů, koukal na televi-
zi. Neměl přátele. Neměl dívku. 
Někdy chodil za mámou. Vyprá-
věla mu o Markovi. Že se oženil, 
že ho povýšili, že s Majkou če-
kají dítě. Nechtěl to poslouchat. 
Příliš se styděl za to, co bratro-
vi provedl. Uvědomil si, že Ma-
rek vlastně nemohl za to, že měl 
každý jiného tátu a ten Markův 
byl prostě lepší. Někdy si přál tu 
noc tenkrát vymazat ze života. 
Nepřišel by tak o svého lepšího 
bratra. Bylo mu třicet let, když 
onemocněl. Několik měsíců stří-
dal nemocnice. Někdy maro-
dil doma. Máma se o něj stara-
la. Nikoho jiného neměl. Chvíli 
se zdálo, že nad ním nemoc zví-
tězí, nakonec ale vyhráli dokto-
ři. Přežil, ale přišel o obě ledvi-
ny. Do nemocnice za ním přišel 
Marek. Po tak dlouhé době, co 
se neviděli, najednou Marek za-
se stál u jeho postele. Řekl mu, 
že už nechce mluvit o tom, co se 
stalo. Majka ho nikdy nechce vi-
dět, to ale neznamená, že už ne-
jsou rodina. Asi mu neodpus-
tí, ale jednou jsou bratři a Mar-
kovou povinností je se o bratra 
postarat. Daroval Jindrovi jednu 
svou ledvinu. Přestože byli brat-
ři tak rozdílní, byl Marek ideální 
dárce. Transplantace se vydařila, 
Jindra měl šanci na normální ži-
vot bez větších omezení. Máma 
mu stále opakovala, aby byl Mar-
kovi vděčný. Po tom, co mu pro-
vedl, se k němu bratr zachoval 
velmi velkoryse. Marek je totiž 
stejný charakter jako jeho otec. 
Rodinu by nenechal bez pomoci. 
Mluvila a mluvila. Vychvalova-
la Marka, kdykoliv Jindru vidě-
la. Už toho měl dost. Toho svého 
dokonalého bratra. Měl ho ne-
chat umřít. To ale on ne. Musel 
se přihnat do nemocnice a za-
se ho zachraňovat. Dokazovat, 
jak je skvělý a dokonalý. Neměl 
to přijímat. Měl ho poslat pryč. 
Za jeho dokonalou krásnou že-
nuškou a skvělými dětmi. Udě-
lal to jen proto, aby Jindrovi opět 
dokázal, že je lepší než on. Aby 
ho ponížil. Měl strašný vztek. 
Na život, že se mu tak nepove-
dl. Na sebe, že je tak neschop-
ná nula a hlavně na bratra. Pro-
tože jemu všechno vychází. Pro-
tože on se dokázal přenést nad 
to, co mu Jindra provedl a při-
šel ho zachránit. Dal mu kus se-
be sama. Seděl doma ve svém 
malém bytě a přemýšlel, jaké by 
to bylo bratra zabít. Zapíchnout 
do něj kuchyňský nůž. Zabít ho 
a pak znásilnit Majku. Dokon-
čit, co tenkrát v noci začal. Ane-
bo mu pokazit jeho záchranný 
projekt. Vzal v kuchyni nůž a za-
bodl si ho co nejhlouběji do bři-
cha. Doufal, že se dostal k té do-
konalé Markově ledvině. Mrtvé-
ho ho našla až jeho máma, když 
ho šla po několika dnech zkont-
rolovat.                                   (pur)

soudnička
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Motorkáře přivítal a seznámil 
s programem kurzu jeden z nej-
lepších tuzemských motocyklo-
vých jezdců a ambasador kam-
paně Lukáš Pešek. V  teoretic-
ké části kurzu vysvětlil a názor-
ně předvedl, jak správně moto-
cykl ovládat. Upozornil také na 
důležitou roli výběru správného 
oblečení a vhodné přilby. Násle-
dovala praktická výuka na plo-
chách polygonu. 

O kurz byl mezi motorká-
ři mimořádný zájem, z  důvodu 
omezené kapacity organizátoři 
museli už po čtyřiadvaceti hodi-
nách registraci ukončit. Dosta-
lo se tak jen na prvních 100 při-
hlášených mužů a žen.  „Svěd-
čí o tom, že motorkáři jsou od-
povědní. Přijeli opravdu ze všech 
koutů republiky, od Plzně až po 
Brno. Je vidět, že si rádi nechají 
poradit, jak jezdit bezpečně a ply-
nule a zbytečně neriskovat. Ak-
ce jako tato je tedy správnou ces-
tou, určitě to nejsou vyhozené pe-
níze,“ zdůraznil.

Kampaň cílí podle vedoucího 
oddělení BESIP Tomáše Neřol-

da na začínající i zkušenější mo-
tocyklisty, kteří se vydávají na 
svých strojích na tuzemské silni-
ce. Pozitivní zprávou je, že kam-
paň bude pokračovat i v  příš-
tím roce. Lukáš Pešek bude nej-
spíš na mosteckém autodromu 
častějším hostem. Vedení spo-
lečnosti totiž zvažuje od příští-
ho roku rozšíření nabídky kur-
zů bezpečné jízdy na motocyklu 
o další, jehož lektorem bude prá-
vě tento bývalý vynikající jezdec. 

Náplň kurzu i přístup in-
struktorů hodnotili jeho účast-
níci kladně. „I když jsem mír-
ně pokročilého věku, mám řidič-
ský průkaz na motocykl teprve 
dva měsíce. Autem jezdím už tři-
cet let, tak jsem si řekl, že zkusím 
i něco jiného. Člověk se má po-
řád co učit,“ svěřil se sedmačty-
řicetiletý Martin Jeřábek z  Pra-
hy. Nácvik ovládání motocyklu 
v různých situacích pod odbor-
ným dohledem označil za vel-
mi přínosný. „Jak říkal Lukáš Pe-
šek, rychle umí jezdit každý. Pro-
to se mi líbilo, že jsme nacvičova-
li v nižších rychlostech, to si člo-

věk v běžném provozu jen tak ne-
vyzkouší. A je to opravdu kumšt,“ 
dodal jeden z motorkářů.

Mostecký autodrom nabí-
zí kurzy bezpečné jízdy pro ři-
diče motocyklů od jara do pod-
zimu. Vedle klasických kurzů 

na asfaltových plochách a spor-
tovněji zaměřený okruhový tré-
nink s Mírou Lisým koučuje no-
vě tento mnohonásobný šampi-
on České republiky v trialu i mo-
toškolu pro cestovní endura.                             

 (nov)

Lukáš Pešek radil stovce motorkářů
MOST - Na sto vyznavačů jedné stopy z celé republiky dorazilo do 
areálu mosteckého autodromu na bezplatný kurz bezpečné jízdy. 
Byl součástí kampaně „Nechoď za svůj LIMIT“, kterou připravilo od-
dělení ministerstva dopravy BESIP. 

Motorkářům radil jeden z nejlepších tuzemských motocyklových jezd-
ců a ambasador kampaně Lukáš Pešek.

„Bohužel se nepodařilo naplnit 
alespoň minimální počet běžců. 
Ani částečně bychom tak nebyli 
schopni pokrýt náklady nutné pro 
uspořádání tohoto závodu,“ vy-
světlila ředitelka polygonu spo-
lečnosti AUTODROM MOST 
Veronika Raková. Všem již při-
hlášeným běžcům na listopado-
vý termín se autodrom omlouvá, 
startovné obdrží zpět na bankov-
ní účet, z něhož částku uhradili. 
„Pozitivní zprávou ale je, že přes 
zimu budeme mít dostatek času 
získat více partnerů a vyšperko-
vat tak půlmaraton, aby byl  pro 
všechny účastníky ještě atraktiv-
nější a zajímavější. Prosím proto 
o zachování přízně,“ uvedla Ve-
ronika Raková. Půlmaraton mě-
ří 21,0975 kilometru, časový li-
mit pro dokončení závodu jsou 
čtyři hodiny. Běžci jsou rozděleni 
do šesti věkových kategorií: mu-

ži do 39 let a nad 39 let, ženy do 
39 let a nad 39 let, a muži  a ženy 
nad 59 let. K loni zavedené kate-
gorii tříčlenných družstev přiby-
de novinka. Je jí kategorie pro vo-
zíčkáře a handbikery, kteří nepla-
tí startovné. 

 Přihlášku na únorový půlma-
raton zájemci najdou  na webo-
vých stránkách stopnito.cz, kde 
se bylo možné registrovat i na pů-
vodní listopadový termín. Star-
tovné zahrnuje startovní číslo 
a občerstvení na trati a po doběh-
nutí do cíle. Každý účastník běhu 
získá originální hliněnou medaili 
vyrobenou klienty chráněné díl-
ny Arkadie. První tři nejrychlejší 
běžci ve všech věkových katego-
riích a také první tři štafety si roz-
dělí poháry z chráněné dílny Ar-
kadie a věcné ceny. Odměna čeká 
pochopitelně i na nejlepší handi-
capované závodníky.              (nov)

Autodrom přesouvá  
půlmaraton na únor,  

přihlásilo se málo běžců
MOST - Třetí ročník amatérských běžeckých vytrvalostních závodů 
The Most HALFMARATHON na mosteckém autodromu se z původní-
ho listopadového termínu přesouvá do února příštího roku.  

„Žádost o finanční příspěvek 
na pořízení nových židlí pro diva-
dlo přišla z města Mostu. Obno-
vu mobiliáře si přálo město zařa-
dit jako jeden z projektů k podpo-
ře do Smlouvy o spolupráci s naší 
společností pro letošní rok,“ sdělil 
ředitel United Energy Milan Bo-
háček. „Jako pravidelný návštěv-
ník divadla jsem se stavem židlí 
dobře obeznámen a mohu říci, že 
si výměnu za nové zaslouží. Rá-
di jsme městu a potažmo divadlu 
vyhověli,“ dodal.

Nové sezení si mohli divá-
ci vyzkoušet při repríze předsta-
vení „3 ženy“. Mnozí z nich však 
změnu nezaznamenali. „Na ma-
lou scénu se vejde až 170 židlí. 

Doposud jsme získali finance na 
výměnu zhruba poloviny z  nich, 
proto jsme volili stejný typ a bar-
vu. Teď jsou tedy židle promíchá-
ny a změnu z  dálky nepoznáte. 
Ve výměně však chceme pokračo-
vat. Je to otázka peněz,“ vysvětlila  
ekonomicko-obchodní náměst-
kyně divadla Kateřina Machová.

Komořanská teplárna se další 
podpoře v příštím roce nebrání. 
„Prioritou naší společnosti je ze-
jména podpora bezpečnosti oby-
vatel a vzdělávání. Nicméně ani 
podpoře kultury v regionu se ne-
bráníme. Záleží tedy na městě či 
na samotném divadle, zda o pod-
poru zažádají,“ doplnil Milan 
Boháček.                               (nov)

Teplárna pomohla divadlu

Ředitel  United Energy Milan Boháček (vlevo) s jednatelem mosteckého 
divadla Václavem Hofmannem při prohlídce sedadel na komorní scéně.

MOST - Sedadla Komorní scény Městského divadla v Mostě prochází 
postupnou obměnou. Díky dotaci 80 000 korun od společnosti Uni-
ted Energy  mohla být část židlí, které již byly v kritickém stavu, na-
hrazena novými.
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Významný zaměstnavatel v regionu, velká energetická skupina 
Seven Energy, nabízí uplatnění u členů skupiny, společností 

Vršanská uhelná a.s. nebo Severní energetická, v pozici:

Provozní ELEKTrIKÁŘ  
s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici:
 � údržba a opravy silnoproudých zařízení těžební tech-

nologie
 � údržba a opravy elektroinstalace objektů

Požadujeme:
 � dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní způsobilost, 

možnost práce ve směnovém provozu
 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost, 

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: vyučen v  oboru nebo ÚSO nebo SŠ – obor 

elektro 
 � min. § 5 do 1000 V  vyhl. č. 50/1978
 � znalost silnoproudu 
 � řidičský průkaz skupiny B výhodou
 � alespoň 1 rok praxe v oboru
 � schopnost samostatné činnosti

nabízíme:
 � náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč – jen v případě 

splnění kvalif. předpokladů vzdělání a Vyhl. 50/1978
 � mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garancí mezi-

ročního nárůstu dle kolektivní smlouvy
 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 20 000 –  

23 00 Kč/rok), příspěvek na stravování, 6 týdnů dovo-
lené

 � od nového roku po zapracování: 
 › příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč měsíčně
 › program Zdraví - karta Benefity v hodnotě 10 500 Kč 

na rok (čerpání na dovolenou, sportovní zařízení, lé-
ky, kulturu)

 � zázemí společnosti, která je součástí silné energetické 
skupiny s dlouhodobou perspektivou zaměstnání

 � smlouvu na dobu neurčitou 
 � pracovní dobu v ranních 8 hod. směnách, po zapraco-

vání možnost nepřetržitého provozu  - zde pak příplat-
ky

 � možnost profesního a osobního rozvoje - ŘP, Svářecí 
průkaz atd.

nástup možný:  DLE DOHODY
Pracoviště: okres Most, Vršanská uhelná a.s.  
 nebo Severní energetická a.s.
Bližší informace:   Ing. František Peterka    
 tel. 606 603 919,   
 v. Štefánek tel. 478 003 612
Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis 
zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz 

na obsazované místo se vztahuje referenční bonus 
ve výši 10 000 Kč za získání nového zaměstnance.

LITVÍNOV – Jak správně pod-
porovat svou ratolest a rozvíjet 
její sebevědomí na poli spor-
tu se mohou rodiče naučit při 
Semináři pro rodiče a trenéry. 
V  aule Scholy Humanitas ho  
24. října pořádá Český hokej. 
Rodiče malých sportovců na se-
minář zve HC Litvínov. 

Postarat se o malého spor-
tovce neznamená jen zajistit mu 
dostatečnou sportovní výbavu 
a přizpůsobit jeho životosprá-
vu. Děti potřebují od svých ro-
dičů také podporu. Často se ale 
stává, že tu rodiče zaměňují za 
nátlak, který dětem velmi ško-
dí. „Rodiče si často prostřednic-
tvím svých dětí plní své sportov-
ní sny. Snaží se dohnat, co jim 
samotným se nepovedlo. Naklá-
dají potom na děti víc, než sne-
sou a nechápou, že proces uče-
ní se sportu je dlouhý a náročný. 
Nejvíce dětí skončí se sportová-
ním jen díky tomu, že jejich rodi-
če mají přehnané představy o je-
jích výkonech,“ říká šéftrenér lit-
vínovské hokejové mládeže On-
dřej Weissmann. 

Na semináři se rodiče i tre-
néři naučí, jak najít hranici me-
zi podporou a nátlakem. Semi-
nář povedou sportovní psy-

cholog Václav Petráš a lékař-
ka a fitness instruktorka Marie 
Skalská. Hlavním tématem se-
mináře bude jak z  pozice ro-
diče rozvíjet sebevědomí mla-

dých sportovců, jak jim pomá-
hat překonávat překážky a neú-
spěchy. Rodiče a trenéři mohou 
s  lektory diskutovat o tom, 
proč mladí sportovci předčas-

ně končí a jak tomu předejít. 
A v neposlední řadě se dozvě-
dí, jak má vypadat správný jí-
delníček mladého sportovce.                       

(ink)

Kde je hranice mezi podporou a nátlakem? 
Rodičům malých sportovců poradí seminář 

Postarat se o malé sportovce neznamená jen zajistit jim dostatečnou sportovní výbavu. Potřebují hlavně podporu.

Voda
6 000 l

Dýchací
technika, 

lékárničky

Řidič,  
hasič 

a velitel
Pěnidlo
4 000 l

Max. rychlost
110 km/h

Hmotnost
27,5 t

Pohon
6 kol

Motor výkon
358 kW

V roce 2018 zasahovali hasiči 660 krát uvnitř i vně areálu.

Hasiči chemického závodu skupiny Unipetrol v Litvínově  
rozšířili svůj vozový park o dvě nová vozidla pro hašení  

vodou a pěnou za 18,5 milionu korun.

19_0316_Unipetrol_hasici_Homer_130x90_2.indd   1 10.10.19   15:24

Nabízíme volné místo:

Automechanik
požadavky:

vyučen v oboru nebo praxe 3 roky
řidičské oprávnění skupiny B, 

výhodou oprávnění skupiny C a D

Kontakt:
DOPRAVNÍ PODNIK 

měst Mostu a Litvínova, a.s.
tel.: 606 607 762, e-mail: emingerova@dpmost.cz

� 5 dní dovolené navíc � volnočasové poukázky SODEXO � příspěvek na 
penzijní připojištění � možnost využití výhodných tarifů mobilních operátorů 
� jízdné MHD zdarma � zvýhodněné jízdné i pro rodinné příslušníky � 
možnost dalšího vzdělávání �  volné vstupenky na divadelní představení 

i na sportovní zápasy (házená, hokej) 

Bonusy:

LITVÍNOV – V litvínovské Citade-
le proběhlo slavnostní setkání 
výjimečných studentů, pedago-
gů a Nadace Unipetrol. Ta uděli-
la devíti učitelům pedagogické 
granty na podporu inovativních 
způsobů výuky na českých ško-
lách v  hodnotě 440 tisíc korun.  
Současně nadace předala stu-
dijní stipendia jedenapadesáti 
středoškolským a vysokoškol-
ským studentům v  hodnotě 
1,67 milionu korun. 

„Stipendia jsme udělovali již 
potřetí. Letos jsme k  nim popr-
vé přidali také pedagogické gran-
ty na podporu učitelů. Mezi oce-
něnými je například učitelka li-
toměřického gymnázia Adéla 
Marschallová Rumlerová nebo 
Michal Dragoun, student obo-
ru Alternativní energie a životní 
prostředí v  Univerzitním centru 
VŠCHT Praha – Unipetrol, kte-
rý se nachází přímo ve výrobním 
areálu Unipetrolu v Záluží u Lit-
vínova. Oba se mimo jiné podí-
lejí na organizaci našich vzdělá-
vacích akcí Báječný den s chemií 
pro žáky základních škol a záro-
veň pracují na řadě dalších zá-
služných projektů,“ říká Tomáš 
Herink, člen správní rady Na-

dace Unipetrol.   Student Michal 
Dragoun nyní na základní ško-
le v Meziboří spouští spolu s tý-
mem projekt tandemové výuky 
předmětu chemie. „Vzhledem 
k  chybějícím praktickým zkuše-

nostem to pro nás znamená zce-
la novou výzvu. Jsem ale pře-
svědčen, že ji díky našemu elá-
nu, zázemí a podpoře od Nada-
ce Unipetrol úspěšně zvládneme. 
Věřím, že už příští rok budeme 

moci na další konferenci 4EDU 
prezentovat tandemovou výuku 
jako dobrý příklad z praxe,“ vy-
světluje nadšený vysokoškolský 
student chemie.

 (nov)

Nadace finančně povzbudila  
výjimečné studenty i učitele

Nadace Unipetrol ocenila i studenta oboru Alternativní energie a životní prostředí Michala Dragouna.

Degustace pro veřejnost 
ve vinařství Johann W

TŘEBÍVLICE - Máte volnou neděli 20.10. a rádi byste podnikli a zažili 
něco, co běžně neděláte? Pak si zajeďte do třebívlického zámeckého 
vinařství Johann W a užijte si  „Degustaci vín pro veřejnost“.

Hlavní sommelier vinařství Johann W Standa si vás vezme „pod 
svá křídla“ a provede vás sklepy vinařství, nechá vás nahlédnout pod 
pokličku výroby vína, poutavě povypráví a okusíte degustaci pěti 
vzorků vín. Akce se koná od 13 do 15 hodin. Počítejte s cca 1,5 ho-
dinou svého času, a to vše za akční cenu 150 Kč. Svůj zážitek můžete 
ještě umocnit obědem v naší restauraci s novým ala cart. Účast pou-
ze na základě telefonické objednávky na čísle: 724 565 499.     (nov)
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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

Světový kytarista na zámku
LITVÍNOV – Ve velkém sále 
Valdštejnského zámku vy-
stoupí 22. října od 19 hodin 
Vladislav Bláha.  Jediný čes-
ký kytarista, který měl só-
lový recitál v Carnegie Hall 
v New Yorku.

Vladislav Bláha  je čes-
ký kytarista, docent JAMU 
v Brně, autor knihy Ději-
ny kytary. Je vítězem čtyř 
mezinárodních kytarových 
soutěží ve Volos v Řecku, 
v Markneukirchen v Němec-
ku, v Esztergomu v Maďar-
sku a v Kutné Hoře a nosite-
lem bronzové medaile z finá-
le soutěže Radio France v Paříži. Po koncertě v texaském Dallasu 
v USA byl v roce 1996 jmenován Čestným občanem města Dalla-
su. V únoru 2007 byl anglickým prestižním časopisem Music Opi-
nion v recenzi na koncert v Londýně označen za jednoho z nejlep-
ších českých kytaristů. Koncert Vladislava Bláhy pořádá Kruh přá-
tel hudby Litvínov. Vstupné 100/90 Kč.                                       (nov)

V listopadu 2014 se stal 
jediným českým kytaristou, 
který s recitálem koncertoval 
v Carnegie Hall v New Yorku. Tvořte bez talentu

LITVÍNOV – Městská knihovna Litvínov připravila další tvoření „bez 
talentu“ s oblíbenou lektorkou Janou Nigrinovou. 

Tentokrát se budou vyrábět jehelníčky z plsti. Registrace předem 
nutná - děti se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. 
Dílničky se konají v pondělí 21. října od 15 do 17.30 hodin. Popla-
tek 40 Kč.                                                                                           (nov)

Jaklík, který navštěvují děti 
od 6 do 14 let, vznikl před dese-
ti lety a zařízení zde bylo již leti-
té a nevyhovující.  Z finančního 
daru United Energy se do klubu 
pořídily například nové lavice, 
stoly a židle, a to i pro nejmen-
ší děti. Molitanové a herní prvky 
a další nábytek. Centrum v prů-
měru denně navštěvuje kolem 
dvaceti dětí. 

„Určitým hendikepem pro roz-
voj aktivit v zařízení je malý pro-
stor a již nevyhovující vybavení 
herny. Proto městská policie vy-
užila poskytnuté  prostředky od 
společnosti United Energy ve vý-
ši 100 000 Kč. Na pořízení nové-
ho školního nábytku a herních 

prvků do Jaklíku bylo použito  
50 000 Kč,“ uvedl velitel Městské 
policie Litvínov Zdeněk Urban. 

Další část daru je určena na 
pořízení nové kamery v Litví-
nově-Hamru v ulici Mládežnic-
ká. Přispěje k bezpečnosti dětí 
docházejících do zdejší základ-
ní školy, žáků do učiliště a pod 
dohledem bude také areál Nové 
Záluží, který slouží k rekreaci 
a sportovním aktivitám. „Tento 
areál je mnohdy terčem projevů 
vandalismu a porušování pro-
vozního řádu areálu, takže by se 
měla díky kamerám zvýšit bez-
pečnost, a to nejen dětí, ale i ob-
čanů,“ říká dále Zdeněk Urban.  
„S městskou policií v  Litvínově 

spolupracujeme velmi dlouhou 
dobu. Jejich projekty mají svůj 
smysl, jsou dobře zpracované. 
Naše podpora směřuje do mno-
ha oblastí. Bezpečnost patří ur-
čitě na přední příčky. Podpořili 
jsme v  minulosti např. pořízení 
kamerových bodů, bezpečné pře-
chody, přístroj na detekci drog 
apod. Celkově je pro nás důle-
žité, aby se tu lidem nejen dob-
ře žilo, ale i se cítili bezpečně,“ 
uvedl generální ředitel United 
Energy Milan Boháček.  

Za podporu poděkovalo spo-
lečnosti i vedení města. „Spo-
lupráce s  United Energy si vel-
mi vážíme a za tuto podporu dě-
kujeme. Rádi bychom ale pozor-
nost našich klíčových podniků 
zaměřili trochu i směrem k pod-
poře a zkvalitnění polytechnic-
kého vzdělávání, aby se děti 

ze základních škol nebály hlá-
sit na technické školy a získaly 
vztah k  technickým předmětům 
a řemeslům,“ doplnila místosta-
rostka Litvínova Erika Sedláč-
ková. 

„Podpora vzdělávání patří 
rovněž mezi naše priority, má-
me smlouvu s některými střední-
mi školami nejen tady na Mos-
tecku. Už přes deset let organizu-
jeme exkurze, abychom studenty 
a žáky přesvědčili, že má smysl 
studovat tyto obory. Měli jsme 
některé úspěšné projekty, jako 
např. Nebojte se matematiky, ne-
bo Budoucnost v United Energy, 
a myslím, že bychom se k  těm-
to a dalším aktivitám mohli za-
se vrátit. Určitě se této spoluprá-
ci nebráníme,“ ujistil generální 
ředitel United Energy. 

(sol)

Děti z Jaklíku dostaly od  
United Energy nový nábytek

Zprava: Milan Boháček, Kamila Bláhová, Zděněk Urban a Erika Sedláčková si po předání daru v Jaklíku ještě dlouze povídali.

Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých benetů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

od 28.000,- Kč
www.starcam.cz prace@nemak.com www.nemak.com+420 605 630 611 prace@starcam.cz

Elektronik   Mechanik
Operátor ve výrobě 

Hledáme
HRÁČE
NABÍZÍME

tým

LITVÍNOV – Nízkoprahové centrum Jaklík v Litvínově-Janově budou 
mít děti barevnější a o něco hezčí. Vybaveno je totiž novým nábyt-
kem, který zasponzorovala komořanská teplárna United Energy. 
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

DERATIZACE
DEZINSEKCE
DEZINFEKCE
+420 775 287 061
+420 777 287 069
deratizace@zdenek-bilek.cz

Kontroly na silnicích

MOSTECKO – Na silnicích 
mosteckého okresu proběhla 
dopravní akce. „Hlídky kontro-
lovaly dodržování zákazu před-
jíždění a způsob jízdy, správné 
užití jízdních a připojovacích 
pruhů, dodržování bezpečné 
vzdálenosti, chování řidičů na 
přechodech pro chodce, zejmé-
na umožnění chodci bezpečné 
přejití vozovky v místech, kde se 
přechod pro chodce nachází na 
víceproudé pozemní komuni-
kaci, a zaměřily se i na pátrání 
po osobách, vozidlech a věcech,“ 
informovala policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. Policisté 
na silnicích I. třídy a na míst-

ních komunikacích během dne 
zastavili a zkontrolovali 30 aut 
a odhalili 15 dopravních pře-
stupků. Za 14 z nich uložili po-
kuty ve výši 3 100 korun. Jeden 
přestupek bude postoupen do 
správního řízení.

Pěstní souboj
MOST – Z pokusu ublíže-

ní na zdraví a výtržnictví jsou 
obviněni dva muži ve věku 26 
a 20 let, oba z Mostu. V mos-
tecké herně měli oslovit muže, 
který hrál na automatu. Nabí-
zeli mu ke koupi telefon a poté 
ho vyzvali, aby s nimi šel ven. 
„Došlo ke slovnímu konfliktu, 
při němž dvojice poškozeného 

opakovaně udeřila pěstí do ob-
ličeje a způsobila mu zranění. 
Mladší z dvojice si převzal usne-
sení o zahájení stíhání již ve vě-
zení, kde si odpykává majetko-
vý delikt, druhý obviněný je stí-
hán na svobodě,“ uvedla poli-
cejní mluvčí. Obviněným hrozí  
až tříletý trest odnětí svobody.

Děti přivolaly pomoc
MOST – Nezletilá dívka byla 

na sídlišti Liščí Vrch svědkem 
napadení ženy, pravděpodobně 
ze strany jejího bratra. „Hlídku 
městské policie na místě kon-
taktovala skupinka dětí ve vě-
ku přibližně 11 let, které uved-
ly, že agresivní muž opakovaně 

fyzicky napadal ženu a byl vů-
či ní vulgární,“ uvedl Vlastimil 
Litto z Městské policie v Mos-
tě. Děti policistům daly popis 
muže s  tím, že má poraněnou 
ruku a triko od krve. Nako-
nec policisté muže, který se jim 
snažil utéct, dopadli. Protože 
se choval agresivně a vulgár-
ně a ohrožoval děti přihlížejí-
cí incidentu, nasadili mu pou-
ta. Agresor byl zjevně pod vli-
vem alkoholu nebo jiných ná-
vykových látek. Případ předa-
li k projednání na odbor správ-
ních činností a napadenou že-
nu strážníci poučili o možnos-
ti podání oznámení na Policii 
ČR.

(sol)

P orušené paragrafy

Most mezi konvenční  
a novou energií 

Skupina Sev.en Energy za-
městnává v  současné době ví-
ce než 3 600 lidí. Kromě těžeb-
ních společností na Mostecku 
do skupiny patří také teplárny 
v  Kladně a Zlíně a elektrárna 
ve Chvaleticích. „Změny v ener-
getice v  posledních letech jas-
ně ukazují, že budoucnost ener-
getiky je bezesporu v čisté ener-
gii. Zájem o energii z obnovitel-
ných zdrojů i význam a využití 
moderních technologií v energe-
tice roste, zpřísňuje se legislativa 
v oblasti ochrany ovzduší i udr-
žitelného rozvoje. My chceme 
být mostem mezi klasickou kon-
venční energií a novou, ne vždy 
nutně jen zelenou energií. Ta-
kovou pojistkou, protože ener-
gie z obnovitelných zdrojů se bez 
podpory tradičních zdrojů neo-
bejde,“ řekl v úvodu Luboš Pa-
vlas. Dále zmínil investice do 
ekologizace chvaletické elekt-
rárny, kde byly už dva bloky ze 
čtyř zmodernizovány tak, aby 
vyhovovaly náročné legislativě. 

Z lomu ČSA jezero
Členy Hospodářské a soci-

ální rady Mostecka nejvíce za-
jímalo pokračování těžby na 
Mostecku a rekultivace lomu 
ČSA. „Ukončení těžby v  lomu 
ČSA je plánováno na rok 2024. 
Rekultivace ale probíhají už ny-

ní,“ ujistil přítomné prezident 
skupiny. Zásadní rekultivací lo-
mu ČSA má být jezero, o jehož 
velikosti v  současné době není 
rozhodnuto. Podle plánu těžeb-
ní společnosti by mělo mít jeze-
ro rozlohu 669 ha. Ve hře je ale 
také úmysl státu zvětšit jezero 
na 1589 ha. V  takovém přípa-
dě by mělo jezero v  některých 
místech hloubku až 270 metrů 
a napouštělo by se dvacet osm 
let let, o celých osmnáct let dé-
le, než jezero původně pláno-
vané. Luboš Pavlas v  této sou-
vislosti upozornil na nedosta-
tek vody v  posledních letech, 
což by napouštění obřího jeze-
ra zkomplikovalo. Na větší jeze-
ro by musel najít stát také dal-
ší zdroje financování. Ve své 
prezentaci se prezident skupi-
ny zmínil i o těžbě v lomu Vrša-
ny. „V lomu Vršany zbývá vytě-
žit ještě 230 až 240 miliónů ku-
bíků uhlí,“ uvedl Luboš Pavlas. 
K uvolnění těchto zásob je po-
třeba přeložení devíti produk-
tovodů v  prostorách Slatinické 
výsypky, což je v  současné do-
bě největší investiční akce na 
Vršanech. 

Zásoby dosud 
odepsány nejsou

Člena předsednictva HSRM 
Rudolfa Junga zajímalo, jest-
li bude možné se po zaplavení 
lomu ČSA ještě dostat k  záso-
bám hnědého uhlí za limity těž-

by, které stát dosud neodepsal. 
„Za limity těžby zůstane 800 
miliónů nejkvalitnějšího hnědé-
ho uhlí, které v  České republice 
je. Tyto zásoby dosud odepsány 
nejsou. Až se lom zaplaví, bu-
de velmi náročné se k  nim do-
stat. Nová otvírka lomu by by-
la nesmírně drahá. Naší povin-
ností je po sobě uklidit a to ta-
ké děláme. Na rekultivace máme 
na vázaných účtech připrave-
ny ještě tři miliardy korun. Po-
kud by se stát rozhodl v budouc-
nosti po dokončení rekultiva-
cí lom znovu odkrýt, pak to sa-
mozřejmě uděláme, ale musel by 
to stát také zaplatit,“ uvedl Lu-
boš Pavlas. Další dotaz byl smě-
řován na budoucnost energeti-

ky v České republice. „ Elektrár-
ny a teplárny v  České republice 
by měly mít podmínky pro výro-
bu a existenci do té doby, než bu-
de mít stát náhradní řešení. Vlá-
da by neměla dopustit, aby stát 
neměl zdroje energie,“ uvedl dá-
le Luboš Pavlas a připomněl, 
že v  roce 2038 nový blok ja-
derné elektrárny nahradí ztrá-
tu energie ze starých doslouže-
ných bloků, ale nenahradí ztrá-
tu energie z  klasických zdrojů, 
tedy uhelných elektráren. Za 
zmínku přitom stojí, že Česká 
republika je v  současné době 
producentem 0,2 % celosvěto-
vé produkce CO2. Většinu CO2 
produkují USA a Čína.                      

(ink)

S prezidentem Sev.en Energy Lubošem Pavlasem
O jezeru ČSA i budoucnosti 

Luboš Pavlas, prezident skupiny Sev.en Energy.

Výsadba deseti stromů pro-
běhla v rámci zahájení oslav 
třiceti let existence skautského 
střediska v Mostě po posledním 
obnovení činnosti skautské-
ho hnutí po sametové revoluci 
v roce 1989. Toto výjimečné ju-
bileum si mostečtí skauti budou 
připomínat i v následujících 
týdnech a měsících. „Deset stro-
mů, které byly vysazeny, symbo-
licky připomíná skautské desa-
tero - deset skautských zákonů, 
jež jsou pilířem skautské výcho-
vy a stejně jako kořeny stromů 
pevně drží kmen a jeho korunu 

v půdě. Skautský zákon je pev-
ným poutem skautské ideje, kte-
rá nás provází, rozvíjí a posou-
vá ve snaze dělat svět okolo nás 
lepším,“ vysvětlil Michal Tarant 
ze skautského střediska Most. 
„Letos slavíme 30 let svobodné-
ho skautingu v Mostě a tohle byl 
teprve začátek oslav! Ta hlav-
ní a největší oslava proběhne 
během víkendu 6. - 8. 12. 2019 
ve Skautském domě. Více infor-
mací již brzy,“ slibují mostečtí 
skauti. Na výsadbu nebyli skau-
ti sami. Dvojici stromů vysadi-
li ve spolupráci s místními čle-

ny Rotarack klubu v Mostě, ve 
Vtelně pak výsadba proběhla ve 
spolupráci s místním spolkem 
Vtelno žije. Na výběru lokalit 

pro umístění stromů se podíle-
ly Technické služby města Mos-
tu a magistrátní odbor životní-
ho prostředí.                        (nov)

Deset stromů jako skautské desatero

Deset nově vysazených stromů symbolicky připomíná skautské desatero - de-
set skautských zákonů, jež jsou pilířem skautské výchovy. Foto: Skauti Most.

MOST - Mostečtí skauti vysadili deset stromů ve čtyřech lokalitách 
v Mostě. V parku naproti bývalým kasárnám, v areálu kostela, v par-
ku na Zahražanech a ve Vtelně. Symbolicky tak odstartovali oslavy 
třiceti let své novodobé existence.

MOST – O budoucnosti skupiny Sev.en Energy, do které patří 
i těžební společnosti na Mostecku, Severní energetická a Vršanská 
uhelná, informoval členy Hospodářské a sociální rady Mostecka 
prezident skupiny Luboš Pavlas. Mluvil nejen o nových akvizicích 
skupiny, ale také o tom, jak bude pokračovat rekultivace lomu ČSA.
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Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,  
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz

Aby Váš Volkswagen 
zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony, 
nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen® 
a Originálního příslušenství Volkswagen® pro osobní i užitkové 
vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční 
prostředky. Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí  
v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Plus plán
Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás.

MEZIBOŘÍ - Hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček přijal 
pozvání starosty města Mezibo-
ří Petra Červenky a vydal se na 
návštěvu do městečka Krušných 
hor. Na radnici nejprve společ-
ně diskutovali o situaci ve měs-
tě, o zrealizovaných investič-
ních akcích i těch, které teprve 
probíhají. Hejtman se zajímal 
i o chodník mezi Litvínovem 
a Mezibořím, který se v součas-
né době buduje.

Starosta pozval hejtmana 
i do základní školy, kde probí-
há na etapy její rekonstrukce. 
Nahlédli také do kulturního za-
řízení. Tam starosta Červenka 
informoval hejtmana o čerpá-
ní financí z  rozpočtu Ústecké-
ho kraje (např. na sociální zaří-
zení v  kulturním zařízení či na 
plošinu pro invalidy). Poté na-
vštívili Domov sociálních slu-
žeb Meziboří, kde je přivítala 
ředitelka Marcela Kačalová. Ta 
jim nabídla stylový uvítací cere-
moniál s chlebem a solí. Posled-
ní zastávkou hejtmana ve měs-
tě v Krušných horách byla pro-
hlídka budovy SČVaK, kde si 
hejtman pod odborným dohle-
dem zástupců Severočeské vo-
dárenské společnosti prohlédl 
budovu na úpravnu vody.  (nov)

Hejtmana v Meziboří uvítali chlebem a solí

Zásady o pronajímání bytů 
a pravidla pro přidělování by-
tů předložila radním za odbor 
výstavby majetku a životní-
ho prostředí jeho vedoucí Ga-
briela Soukupová. „Důvodem 

změny je, že v posledních letech 
jsou stále častěji žadateli o byt 
lidé hlášení na úředních adre-
sách jiných měst nebo z  vylou-
čených lokalit,“ uvedla Gabriela 
Soukupová. Podle nových pra-

videl mohou být upřednostně-
ni žadatelé s trvalým bydlištěm 
v  Meziboří před ostatními ža-
dateli. Další změnou je, že rada 
města může rozhodnout o vý-
jimkách přidělení bytu. 

Meziboří vede žádosti o ná-
jem bytu podle data podání žá-
dosti v  seznamu žadatelů. Po-
kud se byt uvolní, zveřejní 

město informaci na úřední 
desce a na webu města. Zájem-
ci o byt, kteří jsou v  seznamu, 
mají deset dnů na to, aby pro-
jevili zájem. Byt je přidělen zá-
jemci, který je v  seznamu nej-
výše. Podle nových pravidel ale 
přednost dostane ten, který má 
v Meziboří trvalé bydliště.               

     (ink)

Meziboří mění pravidla pro pronajímání bytů
MEZIBOŘÍ – Mezibořští radní schválili nové zásady pro pronajímání 
bytů v  majetku města. Podle nových pravidel dostanou přednost 
zájemci s trvalým bydlištěm v Meziboří.

Dvanáct vývěsek má nové 
provozovatele,  třináctá na ob-
sazení  čeká. Pokud o ni nebu-

de zájem, bude ji nadále využí-
vat město. O nových pravidlech 
pro výpujčku vývěsek rozhodli 

radní na konci září. Skříňky by-
ly obsazeny bleskovou rychlostí. 
Už týden po vyhlášení nových 
pravidel byly téměř všechny ob-
sazeny. Nově mohou lidé ve vý-
věskách najít informace o čin-
nosti Klubu seniorů Meziboří, 
Spolku přátel Meziboří, Mateř-
ského centra Klubíčko, vývěs-

ku mají  mezibořští zahrádkáři, 
Základní škola a Mateřská ško-
la Meziboří, Domov sociálních 
služeb Meziboří, ALLkon a Cre-
ative school. V  době voleb bu-
dou všechny vývěsky na pře-
chodnou dobu k  dispozici po-
litickým subjektům. Vývěsky 
město půjčilo zdarma.       (ink)

Změna ve vývěskách organizace uvítaly
MEZIBOŘÍ – Vývěsky u mezibořské radnice, které až dosud sloužily 
k prezentaci politických stran a sdružení, mají od října nové nájem-
ce. Lidé si na nich nově mohou přečíst informace o činnosti zájmo-
vých spolků a sdružení, základní a mateřské školy nebo domova 
sociálních služeb. 

V dolní části města není par-
kování tak problematické ja-
ko v jeho horní části. Nová par-
koviště na náměstí 8. března 
a v ulici Nad Parkem, která ře-

šila nedostatek parkování v mi-
nulém období, by měla dopl-
nit nová parkoviště s desítkami 
parkovacích míst v  lokalitě uli-
ce Májová a Okružní mezi byto-

vými domy č.p. 229 – 232, 225 – 
228 a 236 – 238, 233-235. 

V obou lokalitách měl odbor 
připraveny dvě varianty. „Ná-
vrh nových parkovacích ploch 
jsme projednali s obyvateli loka-
lit, kterých se nejvíce týká. V srp-
nu jsme jednali s  předsedy spo-
lečenství a spolků bytových do-
mů. Parkoviště  jsou zde potřeba, 

parkovacích míst je tu nedosta-
tek,“ konstatoval starosta Petr 
Červenka. Lidé při projednává-
ní záměru požadovali mimo ji-
né zajištění zastínění domů od 
veřejného osvětlení na nových 
parkovištích. Chtějí také zacho-
vat sezení před domy a požadu-
jí výsadbu nové zeleně. 

(ink)

Ve městě přibudou parkoviště

Krušnohorské Meziboří přivítalo hejtmana, jak se v Čechách sluší a patří – chlebem a solí.

Hejtman si prohlédl i zdejší úpravnu vody. 

MEZIBOŘÍ – Mezibořští radní schválili tři návrhy na nová parko-
viště. Odbor výstavby majetku a životního prostředí tak může 
okamžitě začít s  projektovou přípravou. Parkoviště by měla být 
v horní části města, kde je parkovacích míst nedostatek. 

přijme do pracovního
poměru pracovníka

na pozici

FYZIOTERAPEUT
DO JEDNOSMĚNNÉHO PROVOZU - RANNÍ SMĚNY

POŽADUJEME: 
odborná způsobilost k výkonu povolání 

v souladu se Zákonem č.96/2004 Sb. §24
aktivní zájem o obor

schopnost týmové práce
zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

KONTAKT: 
Bc. Jana Mackovčinová, Krajská zdravotní, a.s., 

Personální a mzdové středisko MO, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tel: 478 032 548, e-mail: jana.mackovcinova@kzcr.eu

NABÍZÍME:
pracoviště s vysokou kvalitou v oboru, odpovídající finanční ohodnocení,

5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou

přijme do pracovního
poměru pracovníka

na pozici

ZDRAVOTNÍ LABORANT
PRO HISTOLOGII

DO JEDNOSMĚNNÉHO PROVOZU - RANNÍ SMĚNY

POŽADUJEME:
odborná způsobilost k výkonu povolání 

v souladu se Zákonem č.96/2004 Sb. §24
aktivní zájem o obor

schopnost týmové práce
zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

KONTAKT:
Bc. Jana Mackovčinová, Krajská zdravotní, a.s., 

Personální a mzdové středisko MO, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tel: 478 032 548, e-mail: jana.mackovcinova@kzcr.eu

NABÍZÍME:
pracoviště s vysokou kvalitou v oboru, odpovídající finanční ohodnocení,

5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou



zpravodajství/inzerce 18. října 201910

Vydavatel:
Media Info System, a. s.,
Bělehradská 360,
Most 434 01
IČ: 27864588
Registrace - MK ČR E 11598,
ISSN 1212-3978

Šéfredaktorka:
Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)
tel.: 476 103 978

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, hos-
pic, HSRM, fotbalový stadion Most, 
Hipodrom Most, dopravní pod-
nik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, 
Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský 

úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipet-
rol, KSK Komořany, United Ener-
gy,  a.  s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Cita-
dela, Resort Loučky, Spolužití, Ten-
ba, knihovna, zimní stadion, Pod-
krušnohorská poliklinika, plavecký 
bazén, hospoda Černice, zdravot-
ní středisko Horní Jiřetín, Městský 
úřad Horní Jiřetín

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

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

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňuje-
me vás, že soukromou inzerci komerč-
ního charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto typu, navštivte prosím naši redak-
ci, 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
 ■ Kdo daruje chudé rodině za odvoz 

funkční zachovalou lednici se dvěma nebo 
třemi šuplíky? Moc děkuji. Tel.: 607 373 405
 ■ Prodám větší množství kvalitních knih, 

sklo, žehličky, obličej sv. Ludmily z bronzu 
od J. V. Myslbeka. Volat po 19. hodině. Tel.: 
604 103 485

SEZNÁMENÍ
 ■ 70/171, nekuřák, hledá seznámení se 

ženou podobného věku. Tel.: 705 233 646
 ■ Žena 73 let, hledá muže – partnera 

nebo kamaráda na dlouhé večery, výlety a 
vše, co dělá život hezkým. Mám hezký byt, 
jinak nic, chuť žít s mužem i mladším. Tel.: 
605 517 095
 ■ Osamělá paní 74/168, nekuřačka z 

Mostu, hledá osamělého pána k občasným 
schůzkám. Tel.: 731 389 028

Byty, doMy
 ■ Pronajmu DB SBD Krušnonohor 2+1, 

50 m2, ulice Obránců míru 360, po rekon-
strukci bytového jádra (koupelna, WC, 
kuchyň), dům je zateplen + plastová okna.  

E-mail: cizagro@dac.cz, tel: 602 651 134, 
722 469 471.
 ■ Prodám byt na Meziboří 4+1. Volný 

ihned. Tel.: 702 179 331 

 ■ Nabízíme výškové prá-
ce, zejména údržba bu-

dov: fasády, čištění  
okapů, likvidace vosích  

a sršních hnízd nebo sha-
zování sněhu a ledu.  
Telefon: 775 118 525 

www.jmgroup.cz

Do salonu Jarka v Litvíno-
vě hledáme kadeřnici 

na ŽL. Možné i jako 
brigádu na MD.

Kontakt J. Khaurová 
602 165 498

CELIO a.s.
Společnost CELIO a.s. 

POŽADUJEME:
• 
• Zdravotní způsobilost

Základní vzdělání nebo výuční list

• Minimálně řidičský průkaz skupiny B
• 
• 
• Manuální zručnost
• Chuť pracovat

NABÍZÍME:
• 
• 
• 

BENEFITY: 

• Operátor linky pro mechanické zpracování odpadů
• Strojník pro skládkový komplex
• Závodčí pro skládkový komplex (vhodní i pro důchodce)

19 000 14 500

ÚSTECKÝ KRAJ - Téměř 50 bezpříspěvkových 
dárců krve bylo oceněno na mosteckém Benedik-
tu. Dárce přijel ocenit  hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček, 

Dárci byli oceněni Zlatým křížem II. třídy za 
120 a více odběrů. „Jsem rád, že jsme se zde sešli 
v tak hojném počtu. Krev je věc, která se nedá na-
hradit, nedá se vyrobit. Proto si musí lidé vzájem-
ně pomáhat. Kdo může a je zdravý, tak jsem rád, 
když dokáže pomoci tomu, kdo zrovna krev potře-
buje. Darování krve je velmi ušlechtilá věc, mnohdy 
nedoceněná. Proto bych chtěl poděkovat vám všem 
za to, co děláte,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček. Pro letošní rok bylo oceněno  
101 dárců z  celého regionu, kteří měli přes 120 
odběrů. Slavnostního odpoledne se zúčastnili ta-
ké  náměstek hejtmana Stanislav Rybák, zástupci 
Oblastního Červeného kříže Teplice a za Krajskou 
zdravotní Radek Scherfer, místopředseda předsta-
venstva společnosti. 

(nov)

Hejtman: Darovat krev je ušlechtilé, někdy nedoceněné

Mezi oceněnými dárci krve bylo i třináct žen.

Po stopách 
Svídnické dráhy 

LITVÍNOV - Partnerský spo-
lek Litvínov a turistický spo-
lek Olbernhau pořádají 20. říj-
na česko-německé putování po 
bývalé krušnohorské trati. 

Sraz je v 10.30 hodin na hra-
nici Nová Ves v Horách -  Deut-
schendorf. Odjezd z Litvínova 
v 10.05 hodin (autobus č. 521 
Litvínov Olbernhau). Předpo-
kládaná délka pěší trasy  je 8-10 
km. Konec je ve 14.30 hodin 
(odjezd z  Olbernhau ve 14.49 
hodin, autobus č. 521). Připra-
vena je prohlídka drážní bu-
dovy, historické fotky, povídá-
ní o historii trati. V případě ne-
příznivého počasí - silného vět-
ru, mlhy, deště, krup či sněhu se 
akce nekoná. Aktuální info sle-
dujte na  FB/PSLitvinov a www.
partnerskyspolek.cz.           (nov)

Uršula  
Kluková a 

Pepa Štross
HORNÍ JIŘETÍN - Kultur-

ní dům Horní Jiřetín zve 25. říj-
na od 18 hodin na pořad Úsmě-
vy Uršuly Klukové s písnička-
mi Pepy Štrosse. Vstupné je  
50 Kč. Místa si můžete rezervovat 
na tel. čísle 725 136 863 nebo na 
kultura@hornijiretin.cz.       (nov)
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Házenkářky vyzvou 

švédský Sävehof

Házenkářky DHK Baník 
Most čeká v  neděli 20. říj-
na další domácí utkání Ligy 
mistrů. To se opět odehraje 
v Rocknet aréně v  Chomu-
tově a Černí andělé v  něm 
vyzvou švédský celek IF 
Sävehof. Zápas opět začíná 
v 19.00 hodin.    

Litvínov hostí 

mužstvo Olomouce

V neděli 20. října se v Lit-
vínově opět půjde na hokejo-
vou extraligu. Domácí Verva 
přivítá na ledě Zimního sta-
dionu Ivana Hlinky mužstvo 
HC Olomouc. Duel s  Ko-
houty z Hané začíná v 17.30 
hodin.  

Souš jede hrát  

do Českého Brodu

Náš jediný zástupce ve fot-
balové divizní skupině B, Ba-
ník Souš, se po domácím 
vystoupení s  Rakovníkem 
představí na hřišti soupeře. 
V sobotu 19. října zajíždí do 
Českého Brodu, kde hraje od 
15.30 hodin. 

Poslední Horní  

Jiřetín hraje doma

Fotbalisté Sokola Horní Ji-
řetín, kterým i po devíti zá-
pasech patří nelichotivá po-
slední příčka, se po zápase 
v  Modlanech opět předsta-
ví doma. V  sobotu 19. října 
přivítá na svém hřišti Tat-
ran Kadaň. Zápas se hraje od 
10.30 hodin. 

Mostecký FK zajíždí 

do Jílového

Zápas venku čeká o ví-
kendu fotbalisty Mosteckého 
FK. Ti se vydají na cestu do 
Jílového, kde se s  domácím 
týmem střetnou v  sobotu  
19. října od 15.30 hodin.

Mostečtí Lvi hrají 

doma v sobotu

V sobotu 19. října se opět 
po sérii zápasů venku před-
staví na domácím ledě ho-
kejisté druholigového cel-
ku Mostečtí Lvi. Jejich sou-
peřem bude od 17.30 hodin 
tým HC Trutnov.  

Dva zápasy juniorů 

na domácím ledě

Juniorský tým HC Litví-
nov se hned dvakrát předsta-
ví na domácím ledě. V pátek 
18. října vyzve od 17.00 ho-
din Kladno. V sobotu 19. říj-
na pak bude od 17.00 hodin 
hostit České Budějovice. 

(jak)

„Most má velmi mladý tým, 
který hraje sympatickou rych-
lou házenou, a pokud v těchto 
výkonech bude pokračovat, čeká 
ho skvělá budoucnost. Velmi se 
nám toto utkání líbilo, atmosféra 
v hale byla vynikající. Vyšel nám 
úvod prvního poločasu, velmi se 
nám dařilo v útoku i v obraně 
a podobné utkání, proti soupeři 
hrajícímu rychlou házenou, nás 
na začátku sezony velmi dobře 
prověřilo,“ uvedl na tiskové kon-
ferenci po utkání trenér Györu 
Gabor Danyi. 

„Na tým, jako je Györ, se nedá 
příliš připravit, bylo to velmi ná-
ročné. Musím ale hráčky pochvá-
lit, nesložily zbraně, hrály naplno 
během celého zápasu a myslím, 
že i diváci museli být spokojení, 
vidět v utkání téměř sedmdesát 
branek je také poměrně zajíma-
vé,“ doplnil trenér mosteckého 
týmu Ondřej Václavek.

„Hrát proti Györu je splněný 
sen většiny hráček, stát na palu-
bovce proti týmu, který sledujete 

v televizi pravidelně ve finále Li-
gy mistrů, je neskutečný zážitek 
a v tomhle ohledu jsme si to moc 
užily. Bohužel nám to nevyšlo vý-
sledkově, dělaly jsme hodně tech-
nických chyb a rozdíl mohl být 
menší, ale i tak to pro nás byla 
obrovská zkušenost,“ připomně-
la křídelnice Černých andělů 
Dominika Zachová, autorka pě-
ti mosteckých branek. Stine Bre-
dal Ostedal z maďarského týmu 
zase připomněla, že ačkoli tomu 
výsledek možná nenasvědčuje, 
rozhodně se pro Györ nejedna-
lo o snadné utkání. „Most je vel-
mi rychlý tým, což my jsme také, 
ale právě takového soupeře potře-
bujeme. Vyšel nám úvod zápasu 
i druhé poloviny, což zřejmě roz-
hodlo. Moc jsme si utkání užili, 
publikum a atmosféra v hale byla 
vynikající,” uvedla autorka deví-
ti maďarských branek.

V dalším utkání skupiny po-
razil IK Sävehof (SWE) tým RK 
Krim Mercator (SLO) 21:25, po 
poločase 10:13.                     (jak)

Černí andělé maďarský válec nezastavili,   
Györu podlehli v souboji vysoko

CHOMUTOV - Souboj házenkářského obra s Goliášem skončil podle 
očekávání, mostecké házenkářky podlehly v Chomutově vítězkám 
Ligy mistrů z tří předešlých sezon, tedy celku z  maďarského Györu 
21:46, po poločase 13:23. 

Ve výborně obsazeném tur-
naji, který je zároveň nominač-
ním na mistroství Evropy pro 
příští rok, se neztratila ani do-
mácí hráčka Kristina Kozem-
pelová, která vybojovala hned 
dva cenné kovy. 

Se svým partnerem Janem 
Rázlem (BK TU Liberec) zís-
kala stříbro ve smíšené čtyhře. 
Sehraná dvojice podlehla až ve 
finále dvojici Dvořák (TJ So-
kol Č. Budějovice) - Nováková 
(TJ Jiskra Nejdek). Další me-

daili, tentokrát bronzovou, vy-
bojovala Kristina Kozempelová 
v singlu. V semifinále nestačila 
na favorizovanou Petru Maix-
nerovou (Badminton Rychnov 
nad Kněžnou), která si z Mos-
tu odváží zlatou medaili v té-
to disciplíně a ještě i stříbro ze 
čtyřhry dívek. 

Nejúspěšnějším hráčem celé-
ho turnaje byl již zmíněný Da-
niel Dvořák, který se stal mis-
trem republiky jak v singlu, tak 
v deblu i v mixu. Domácí od-
díl měl kromě Kristiny Kozem-
pelové ještě jednoho zástup-
ce ve dvouhře. Daniel Ickert 
v prvním kole prohrál, ale zví-
tězil v zápase o pořadí a obsa-
dil dělené sedmnácté místo. Na 
přípravě a úspěšném průběhu 
mistrovství se podíleli členové 
Baníku Most, včetně těch nej-
mladších, a rodiče hráčů. Or-
ganizaci akce finančně podpo-
řilo statutární město Most. 

(has, jak)

V Mostě se hrálo badmintonové MČR U15

MOST - Prestižní mezinárodní 
šampionát supersportovních 
vozů ADAC GT Masters míří po-
třetí na mostecký autodrom. 
Po vydařené premiéře v dubnu 
2018 a neméně skvělé podívané 
s mnoha dramatickými momenty 
letos v květnu se fanoušci mohou 
těšit na přehlídku silných a rych-
lých speciálů renomovaných svě-
tových značek i v příštím roce. 

Opět to bude v polovině květ-
na, tentokrát od 15. do 17. 5. 
2020. Prodej vstupenek auto-
drom na závody zahájí začátkem 
prosince. 

Závodní víkend na severu 
Čech nabídne tradičně i vložené 
série, a to ADAC TCR Germany, 
ADAC GT4 Germany, Porsche 
Carrera Cup Germany a Spezi-
al Tourenwagen Trophy, tedy se-
riál výkonných závodních strojů 
kategorie cestovních a GT vozů. 

„Věříme, že to nebude jen do 
třetice všeho dobrého. První dva 

ročníky vyhodnotil promotér ja-
ko velmi vydařené a my udělá-
me všechno pro to, aby i ročník 
2020 byl z naší strany perfektní. 
Chceme si tak vytvořit odrazový 
můstek pro prodloužení smlou-
vy na pořádání ADAC GT Ma-
sters i v dalších sezonách, aby se 
stal okruh v Mostě nedílnou sou-
částí seriálu. O úspěšnosti závod-
ního víkendu snad svědčí i skuteč-
nost, že oproti loňskému roku se 
letos pojede o jednu vloženou sérii 
navíc,“ uvedla obchodní a mar-
ketingová ředitelka společnos-

ti Autodromu Most Jana Svobo-
dová. Most bude i v příští sezoně 
ADAC GT Masters druhou za-
stávkou celkem sedmidílného se-
riálu. Termíny ADAC GT Mas-
ters 2020:

24. - 26. 4. Oschersleben (Ně-
mecko), 15. - 17. 5. Most (Česká 
republika) 5. - 7. 6. Red Bull Ring 
(Rakousko), 14. - 16. 8. Nürburg- 
ring (Německo), 21. - 23. 8. Za-
ndvoort (Nizozemí), 18. - 20. 9. 
(bude upřesněno) a 2. - 4. 10. 
Sachsenring (Německo). 

(fou, jak)

Závod ADAC GT Masters se v Mostě  
pojede opět v polovině května

MOST  – Mostecký badmintonový klub TJ Baník Most hostil v uply-
nulém víkendu mistrovství republiky kategorie starších žáků a žá-
kyň (U15). 

Softbalistům  
Paintbusters Most se daří
MOST - Softbalisté z Paintbusters Most vítězí na všech metách! Bě-
hem víkendu si na své konto připsali řadu vítězství. 

Muži v sérii o třetí místo porazili Beavers Chomutov a získali tak 
historicky první medaili z extraligy mužů. Spolu s bronzem si navíc 
vybojovali právo účasti na Super Cupu, největším evropském tur-
naji mužů.

Kadeti získali mistrovský titul v kategorii do 16 let. Ve finále Fi-
nal four zdolali Žraloky z Ledenic 1:0. Hvězdami víkendu jsou brat-
ři Vojtěch a Adam Buchnerovi, kteří drželi své týmy na nadhozu. Ve 
finálovém utkání Adam k bezchybnému výkonu v kruhu přidal ješ-
tě sólo homerun, který znamenal vítězný bod.                             (jak)

Verva proti Zlínu otočila  
skóre a bere důležité body 
LITVÍNOV - V 10. kole české nejvyšší hokejové soutěže změřili do-
mácí chemici síly se Zlínem, proti kterému nutně potřebovali bodo-
vat. Do vedení sice v první třetině šli hosté, Verva však pěti bran-
kami zvrátila vývoj utkání a slavila zasloužené vítězství a zisk tří 
veledůležitých bodů. Velkou měrou k němu přispěl brankář Jaroslav 
Janus, který si připsal 46 zákroků.

„Pro nás to bylo strašně těžké utkání se šťastným koncem. Lámalo 
se to v první třetině, ale i během celého zápasu. I počet střel jasně ho-
voří pro soupeře. My jsme dnes byli trochu šťastnější a v oslabení ve 
třech se nám to podařilo sehrát. Zvítězili jsme a je to pro nás důležitý 
krok, ale jen dílčí. Čeká nás další těžké utkání a my se budeme muset 
snažit za každou cenu bodovat a vyhrát,“ řekl po utkání trenér do-
mácího týmu Radim Skuhrovec.  

HC Verva Litvínov – Berani Zlín 5:1 (0:1, 3.0, 2:0). Branky a na-
hrávky: 23. Gerhát (J. Mikúš), 27. Jarůšek (Ščotka, J. Říha), 36. J. Ří-
ha (Gerhát), 44. M. Hanzl (Štich), 60. J. Mikúš - 12. P. Sedláček (Fre-
ibergs, Šlahař). Sestava HC Verva Litvínov: Janus (Honzík) – Jáno-
šík (A), Kubát, J. Říha, Ščotka, Štich, L. Doudera – Kašpar (C), V. 
Hübl (A), F. Lukeš – Jarůšek, M. Hanzl, Petružálek – Jurčík, Zyg-
munt, Válek – Myšák, J. Mikúš, Gerhát – Helt.                            (jak)
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Když se sejdou tři ženy s vytříbeným humorem, nemůže z toho vze-
jít nic jiného než skvělá zábava. Že tomu tak skutečně je, dokazují tisí-
ce zhlédnutých videí na internetovém portálu YouTube, našlapané di-
vadelní sály a živé vysílání na vlnách Evropy 2. A o čem že je vlastně řeč? 
Přece Tři v jednom! Kdo toto povedené trio ještě neviděl, nebo ho do-
konce nezná, rozhodně o moc přišel a měl by to rychle napravit.

Litvínovské publikum mělo s blížícím se koncem letošní divadelní se-
zony jedinečnou příležitost. Vidět a hlavně zažít naživo velmi populární 
dámské trio, známé také jako 3 v 1 – Veroniku Arichtevu, Nikol Štíbrovou 
a Martinu Pártlovou, v jejich talk show. Tato humorem s nadsázkou a pozi-
tivní energií nabitá trojka rozhodně nezklamala. Což potvrdili svými ohla-
sy a ovacemi diváci, kteří zaplnili velký sál Citadely do posledního místeč-
ka a obsazené byly i přístavky na schodech. Diváci dostali také prostor pro 
své dotazy. Týdeník Homér byl také u toho. Nabízíme proto našim čtená-
řům exkluzivní rozhovor, který dámy i při své vytíženosti ochotně poskyt-
ly před představením. 

Se svou talk show jezdíte po českých i moravských městech. Jaké s ní 
sklízíte úspěchy – je to tak jako u nás v Litvínově, kde bylo hned bezna-
dějně vyprodáno?

Nikol: Vyprodáno je všude. Třeba v Hradci bylo třináct set lidí. Jestli ale 
sklízíme úspěchy, nevím… (smích).

Martina: Nikdo nám zatím nic špatného neřekl. Ale už dva lidi odešli 
(teda jenom si odskočili na malou…).

Je to váš první projekt, kdy vystupuje vaše trojka před živým publi-
kem? Jaká je to zkušenost – bojujete například s trémou?  

Veronika: Před tolika lidmi je to určitě poprvé, je to pro nás nová zkuše-
nost. Trému máme pokaždé a před každým představením. Celé je to vlast-
ně improvizace, takže jsme dost nervózní, protože nikdy totiž nevíme, jak 
to dopadne. Máme ale určitě respekt. Všechny tři si uvědomujeme, že bavit 
lidi je těžká disciplína. Vždycky se ale snažíme, aby lidé měli pocit, že s ná-
mi někde třeba sedí na víně a mnohdy právě řekneme i věci, které bychom 
asi říkat neměly, ale prostě to tak přijde.  

Připravujete nějaký nový projekt, kde vás bude možné takto vidět po-
spolu, nebo budete pokračovat se svou šou i v příštím roce?

Martina: Ještě jsme se nerozhodly, jestli budeme pokračovat i v  roce 
2020. Uvidíme na konci listopadu, až představení dojedeme, jestli ještě bu-
deme mít co předat. 

Veronika: Holky mají pravdu, že tohle nejde dělat furt. Já si třeba mys-
lím, že když ta možnost je a lidi by nás rádi viděli v nějakém městě (teda 
ne, že bychom měly objet celou republiku), tak proč ne. Jaro bychom ješ-
tě dát mohly. Musí to ale bavit hlavně nás, abychom pak mohly bavit i my 
ty ostatní. 

Co je největším zdrojem inspirace pro váš humor? 
Nikol: Nejvíc naše reálný příhody ze života.

Na čem momentálně ujíždíte? 
Martina: Určitě na jídle.
Veronika: Já na víně, a na jídle vlastně taky. 
Nikol: Na Mathiasovi (syn, pozn. red.). 

Co je pro vás největší adrenalin?
Nikol: Tohle. Živé publikum je hodně velký adrenalin.
Veronika: Mně v  tom třeba hodně pomohla soutěž StarDance. Když 

mám velkou trému, což jsme měly třeba teď v Hradci, představím si přeno-
sy StarDance – v životě jsem z tohoto pohledu nic horšího nezažila a mys-
lím, že už asi nezažiju.   

Vzpomenete si na vaše první setkání, které rozhodlo, že spolu budete 
dál spolupracovat?

Martina: Nebylo to na základě práce. Znala jsem Verču zvlášť a Nikču 
taky. A pak jsem je vzala „pod jednu střechu“. 

Nikol: Kamarádily jsme se asi rok a až pak vznikly naše projekty. Měly 
jsme dobrý základ. Teď už je to nějakých osm let.   

Přemýšlely jste, že byste vzaly někoho mezi sebe?
Martina: Jako že šest v  jednom? To určitě ne. I když takové vtípky ta-

ké byly.

Máte nějaký společný rituál?
Nikol: Napijem se a jdeme na to! 

Začala nová řada StarDance – v loňské řadě patřila Veronika mezi nej- 
úspěšnější… Co jste na to říkaly?

Veronika: Ony si z toho na začátku dělaly hroznou legraci, což já teda ta-
ky. Myslím si ale, že jsem překvapila nejen sama sebe, ale i holky. Obě to se 
mnou hodně prožívaly. Mně to vzalo půl roku života, nebyla jsem schopna 
dělat nic jiného. Manžel byl má velká opora, začal víc prát, vařit, uklízet… 
Ověřila jsem si tak, že mám vedle sebe super chlapa, kterej se dokáže zaří-
dit a postarat se. Až jednou bude miminko, tak aspoň vím, že nebudu mu-
set být pořád doma. 

Martina: Já byla překvapená tak, až mi spadla brada. A obrečela jsem to.

Kývly byste na takovou nabídku? 
Martina: Rozhodně ne. Mně by to asi práce ani nedovolila. Myslím, že to 

je dost náročné a že bych asi zdechla, když jsem viděla Verču… 
Nikol: Já určitě taky ne, protože neumím tancovat. Já bych tam snad ani 

nedošla. 

Děkuji za rozhovor 
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

„Musí to bavit hlavně nás,  
abychom mohly bavit i ty ostatní“

vEronIKa arIcHTEva  je česká divadelní, televizní, seriálová i filmová herečka a te-

levizní reportérka hudební televize Óčko. V roce 1990 se ve svých čtyřech letech obje-

vila v malé roli ve filmu Čarodějky z předměstí. Do veřejného povědomí se dostala dí-

ky roli Sylvy Petrové v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě. V říjnu 2018 zača-

la účinkovat v show StarDance, kde vystupovala společně s Michalem Necpálem. Star-

Dance opustila v semifinále.

MarTIna PÁrTLovÁ  je česká zpěvač-
ka  a  muzikálová  herečka. V roce 2008 
se zúčastnila české verze soutěže X Fac-
tor, skončila čtvrtá, přičemž byla vyřa-
zena jako poslední žena v soutěži. Poté 
začala vystupovat v pražských muziká-
lech a mj. nazpívala duety „OSTRAVA !!!“ 
(2010 s Rudou z Ostravy) a „Mezi nebem 
a zemí“ (2012 se Skipem).

nIKoL ŠTíBrovÁ  je  česká  herečka. Ve čtyřech letech byla 

přihlášena do dramatického kroužku a o rok později byla za-

řazena do evidence barrandovského studia. Hrála v desítkách 

televizních reklam a propůjčila svůj hlas asi padesáti zahra-

ničním herečkám. V seriálu Pojišťovna štěstí hrála dceru Miro-

slava Etzlera a Kateřiny Brožové Karolínu. Společně s Kateři-

nou Brožovou moderovala přímý přenos vyhlašování cen Anno 

2007. V roce 2019 se objevila ve videoklipu k písni To se mi lí-

bí od Marka Ztraceného.
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