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 � MOSTEČTÍ LVI

MOST – V A-BENET ARÉNĚ 

se 9. 11. od 17.30 hodin utkají 

Mostečtí Lvi s BK Nová Paka, 

kteří poprvé zamíří do Mos-

tu. Přijďte fandit!

 � KýbLE V CITadELE

LITVÍNOV –  V Citadele se 

uskuteční 8. 11. od 21 ho-

din legendární disko  Bo-

humila  Drexlera s  hostem 

LEŠKEM SEMELKOU „KÝ-

BLE“ ANEB 6 RAN DO KYB-

LÍKU. Vstupné v předpro-

deji 190 Kč, v den konání 

250 Kč.

 � SPadaNÉ LISTÍ

MOST – Festivalový orchestr 

Petra Macka uvede 11. 11. od 

19 hodin v Městském diva-

dle v Mostě Slavnostní pod-

zimní koncert. Nenechte si 

ujít večer k výročí  17. listopa-

du - hold svobodě a k poctě 

Bedřicha  Smetany, Antoní-

na Dvořáka a dalších. Vstup-

né: 300 Kč.

Do pyžam?!
Spěchala jsem do banky v centru  města 

Mostu na schůzku s bankovním úředníkem.  
Bylo pár minut po čtvrt na jedenáct, když 
jsem se chystala otevřít dveře renomované-
ho peněžního ústavu (poblíž Dobnerovy uli-
ce) a vejít. Nikdy se mi ještě nestalo, abych na 
klienty banky zůstala zírat s pusou, do slova 
a do písmene, dokořán.  V úžasu jsem sledo-
vala bizarní situaci, která se přede mnou ode-
hrávala a tak trochu připomínala  trapný fór 
z mizerného  sitcomu.  Dveřmi banky prošly 
dvě romské ženy v nočních košilích a v roze-
vlátých županech. V  závěsu za nimi se vyrojily tři stejně oděné rom-
ské děti - rovněž v pyžamech, županech a domácích trepkách. Z úka-
zu klientek v negližé jsem se rychle vzpamatovala. Žiju přece v Mos-
tě a tady je v poslední době možné všechno. Přepadla mě ale současně 
obava, co Mostečany v blízké budoucnosti ještě čeká? Ve jménu ne-
zdolné snahy ombudsmanů a nejrůznějších agentur začlenit obyva-
tele s poněkud „divočejšími“ způsoby života a zvyky  do kulturní spo-
lečnosti, můžeme očekávat cokoliv. V  poslední době se Mostečané čím 
dál více podřizují nehoráznému chování  zpovykané a arogantní men-
šiny.  Zatímco si její příslušníci vrní blahem, slušným lidem  se dál je-
ží vlasy na hlavě.  Jak by také ne. Vyhlídky na zlepšení života v Mostě  
a na narovnání nerovného přístupu k sociálním výhodám jsou v ne-
dohlednu. Možná i my slušní nakonec jednou rezignujeme a přizpůso-
bíme se se vším všudy. Koupíme si župany, vycházková pyžama a pů-
jdeme si do banky vyzvednout dávky... 

Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

Právě jednu z nejhorších ulic 
v centru města, která se za po-
sledních pár let změnila doslova 
v ghetto, si vybral zmíněný výbor  
pro svůj experiment. Lokalita, 
kde už pro slušné lidi není mís-
to k žití, hodlá opět vrátit do jeho 
původní podoby. Předseda nově 
ustanoveného výboru a současně 
mostecký radní Jiří Nedvěd k ex-
perimentu říká: „Připravili jsme 
několik zákonných opatření, kte-
rá bychom chtěli otestovat v men-
ším měřítku právě na Dobnerov-
ce. Je v centru města a situace je 
zde alarmující. Chceme zjistit, 
zda opatření zabírají, mají smysl  
a zda  v nich budeme pokračovat 
i v dalších lokalitách,“ vysvětlil Ji-
ří Nedvěd. 

V praxi bude experiment vy-
padat tak, že členové výbo-
ru s úřadem práce zkontrolují 
všechny byty ve věžácích v Dob-
nerovce, kde se pobírají dávky. 
Prověří se, zda příjemci využí-
vají dávky účelně, či je nepobí-
rají neoprávněně. „Pokud přijde-
me na nepravost, dávky budou 
okamžitě odebrány,“ říká Jiří Ne-

dvěd. Ruku v ruce s prověrkou 
dávek půjde kontrola školní do-
cházky a řešení záškoláctví. „Tu-
to oblast si vzali za své zastupi-
telé ze Sdružení Mostečané Mos-
tu, kteří pracují na konkrétních 
opatřeních,“ vysvětluje. Zřejmě 
nejnepříjemnější opatření čeká 
dlouhodobě nezaměstnané, kte-
ří  žijí spoustu let jen z podpo-
ry sociálních dávek. „Pro všech-
ny dlouhodobě nezaměstnané vy-
tvoříme v rámci technických slu-
žeb tak zvaná neodmítnutelná 
pracovní místa. Pokud nezaměst-
naný  práci odmítne, bude strikt-
ně vyřazen z úřadu práce,“ dodá-
vá Jiří Nedvěd.

Na  opatřeních, která ma-
jí v Dobnerově ulici nastolit 
řád a vrátit pořádek, se v těchto 
dnech ještě intenzivně pracuje. 
Aby se mohla opatření uvést „do 
života“, musí je schválit mosteč-
tí zastupitelé. „Materiál budeme 
předkládat do prosincového zastu-
pitelstva. Byli bychom rádi – a li-
dé jistě také – aby se s jejich uvede-
ním do praxe začalo co nejdříve,“ 
dodává  Jiří Nedvěd.              (ina)

EXPERIMENT: Skoncuje město s ulicí hrůzy?
MOST – Že se ze samotného centra Mostu stává díky nehoráznému 
způsobu života svérázných spoluobčanů vyloučená lokalita, není 
žádné tajemství. Že už toho mají slušní lidé i politici na radnici plné 
zuby, se ví jakbysmet. Výbor pro mapování a eliminaci sociálně ne-
gativních jevů, který uvedli nedávno do života mostečtí zastupitelé, 
chystá EXPERIMENT. Když se podaří, z hororové oblasti  M. G. Dob-
nera by se opět mohlo stát místo pro normální žití.

Pokud zastupitelé požehnají razantním opatřením v lokalitě M. G. Dobnera, dostanou spořádaní obyvatelé, kteří jsou z života v hororovém ghettu 
zoufalí, vánoční dárek.

Téměř každodenní kolorit života  
v ulici Dobnera. Výjimkou není 

házení odpadu z balkonů a oken.

SOUTĚŽTE O VSTUPENKY  
NA TOMÁŠE KLUSE

Odpovězte na otázku:
Kolikrát byl Tomáš Klus Českým slavíkem?

Odpovědi posílejte na telefonní číslo 737 261 941 
formou SMS do 13. listopadu 2019 do 12 hodin. 

Vylosovaní výherci budou vyrozuměni SMS.



komunální politika8. listopadu 20192

MOST – Město 1. listopadu spustilo druhé kolo ankety pro výběr 
názvu parku u magistrátu. Z prvního kola vybralo pět návrhů. Ten, 
který dostane nejvíc hlasů, se stane vítězným. Ankety se mohou ob-
čané účastnit opět prostřednictvím Mobilního rozhlasu. 

Město se rozhodlo pojmenovat nově vybudovaný park, který byl 
v  letošním roce dokončen mezi magistrátem a hotelem Cascade. 
O pomoc při hledání názvu požádalo občany. První kolo proběhlo 
v říjnu a z došlých návrhů se vybralo pět nejvhodnějších kandidá-
tů. „Prostřednictvím Mobilního rozhlasu dorazilo v prvním kole 165 
tipů. Ačkoliv se mnoho návrhů do užšího kola nedostalo, za všechny 
došlé návrhy občanům děkujeme,“ uvedl primátor Mostu Jan Papare-
ga. Mezi stovkami tipů se objevily i některé kuriózní, jako například 
park U Padlých borovic, Sezonní park, Ice park, Mosťák, ale i park 
Karla Gotta. Město vybralo několik nejvhodnějších názvů, pro kte-
ré teď mohou hlasovat obyvatelé znova:

 � PROMENáDNÍ PARK
 � RADNIčNÍ PARK
 � CENTRAL PARK
 � PARK U čTYř ŽIVLů 
 � BOROVICOVÝ PARK

Hlasovat je možné pouze prostřednictvím Mobilního rozhlasu, 
podobně jako v prvním kole, a to až do 22. listopadu. Vítězný ná-
vrh, který získá nejvíce hlasů, se stane i oficiálním názvem. Park 
bude veřejně pokřtěn během vánočních trhů. Hlasovat můžete na  
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/Mlmq9PA6. Kdo ješ-
tě nemá aplikaci staženou, může se do Mobilního rozhlasu zdarma 
zaregistrovat na webových stránkách města: www.mesto-most.mo-
bilnirozhlas.cz a stáhnout si aplikaci.                                                   (sol)

Hlasujte o název parku!
Radniční nebo U Čťyř živlů? 

S P O R T O V N Í  H A L A  |  1 9  H O D .
14. 11. 2019 MOST

Vstupné: 498 Kč v předprodeji, 550 Kč na místě |  Předprodej: www.ticketstream.cz; Raprint - Čepirohy, Most; Čedok Most 

14. 11. 2019 MOST

Bude místo „infekce“ 
zdravotní středisko?

MOST - Na budovu bývalého infekčního pavilonu v areálu mostecké 
nemocnice, kterou nyní vlastní město Most, se rýsuje záměr. 

Původně se zvažoval záměr využít tento objekt pro poskytování 
služeb seniorů. „Obdrželi jsme velmi zajímavý záměr od soukromého 
investora, vybudovat zde středisko zdravotních služeb, a to pro dlou-
hodobě nemocné. Město nemělo pro tuto budovu zpracovaný žádný 
záměr a tento se nám velmi zamlouvá. Budeme proto o něm diskuto-
vat v zastupitelstvu už tento měsíc. Areál nemocnice je pro tento účel 
ideální a se záměrem nemá problém ani Krajská zdravotní. Investor se 
navíc chystá investovat do zařízení nemalé finanční prostředky,“ pro-
zradil náměstek primátora Marek Hrvol.                                      (sol)

Noc divadel sametově
MOST – Evropský projekt Noc divadel slibuje netradiční divadelní 
zážitky. Letos se uskuteční 16. listopadu a zaměří se na třicáté výročí 
sametové revoluce. 

Činohra Městského divadla v Mostě se k  výjimečné divadelní no-
ci připojí i letos a nabídne divákům pozoruhodný program. V kom-
ponovaném večeru se diváci spolu s řadou herců z někdejšího Di-
vadla pracujících, později Městského divadla v Mostě, ohlédnou 
a zavzpomínají na atmosféru revolučních událostí roku 1989. Veče-
rem diváky provede herec a někdejší člen činohry městského diva-
dla Svatopluk Schuller. Součástí mostecké Noci divadel bude rovněž 
koncert evropských chansonů „Ten, kterého já chci“ zpěvačky Rena-
ty Drössler.                                                                                          (sol)

Budova infekce by mohla sloužit seniorům.

MOST – Domov Alzheimer 
v Mostě v ulici Táboritů už dostá-
vá konečnou podobu. Do konce 
roku by měla být kompletní re-
konstrukce a přestavba domu 
dokončena. Klienti by se měli 
začít do domova stěhovat začát-
kem příštího roku.  

Rekonstrukci bloku 60 prová-
dí společnost METAL QUATRO 
spol. s r.o. V současné době jsou 
podle ředitele Mostecké bytové 
Jaroslava Kudrličky vnitřky ob-
jektu hotové a pokračují práce 
na venkovní části budovy. „Za-
tím vše běží podle harmonogra-
mu, aby bylo možné koncem ro-
ku dílo dokončit a provést kolau-
daci. Kompletuje se fasáda objek-
tu a provádějí se další zednické 
práce na technickém zařízení bu-
dovy. Namontovalo se předoken-
ní zábradlí a zasklila se výtaho-
vá přístavba,“ doplnil ředitel. 
Klienti by se měli do Domova 
Alzheimer začít stěhovat začát-
kem příštího roku. Vybavení no-

vým zařízením pak už bude na 
společnosti Domov Alzheimer 
Roztoky u Prahy z. ú., která bu-
de zařízení provozovat. „Domov 
Alzheimer by měl být určen pro 
všechny zájemce, prioritně z Mos-
tu. Ještě se řeší případný pořadník 
pro ty, kteří jsou umístěni v Měst-

ské správě sociálních služeb Most 
a jsou v převisu,“ uvedla náměst-
kyně primátora Markéta Stará. 
Otázkou je, kdo všechno si no-
vý Domov Alzheimer bude mo-
ci finančně dovolit. Podle vedení 
města by se měly měsíční nákla-
dy na ubytování v zařízení podle 

odhadů pohybovat ve výši 9 až 
12 tisíc korun. Vzhledem k to-
mu, že zařízení bude provozovat 
soukromý subjekt, dají se před-
pokládat náklady ale spíše vyš-
ší, a to se započtením sociálních 
služeb, které zařízení bude nabí-
zet.                                          (sol)

Domov Alzheimer už finišuje
Brzy ho zabydlí první klienti

Rekonstrukce bloku 60 v ulici Táboritů, který se mění na Domov Alzheimer, se blíží do finiše. 

Den veteránů  se v  Mostě 
uskuteční již potřetí. „Předloni 
jsme akci, jako poctu všem pad-
lým ve světových válkách, uspořá-
dali poprvé, tak trochu komorně. 
Loni už dorazila více jak stovka li-
dí a letos v této tradici každoroč-
ního setkávání pokračujeme,“ říká 
předseda Severočeského letecké-
ho archivu Most Karel Otto No-
vák s tím, že letošní připomínka 
Dne veteránů má oproti té loňské 
zase o něco bohatší program. 

Kromě slavnostního zaháje-
ní si bude možné prohlédnout 
prezentaci naší armády, historic-
kou vojenskou techniku a vojen-
ské vybavení. V  suterénu budo-
vy, který byl loni zprovozněn, bu-
de výstava o paravýsadku Jan Ko-
zina, který se uskutečnil v  noci  
16. října 1944.  „Autorem výstavy 
je náš kolega z Loun Jaroslav Toš-

ner, který se událostem okolo sku-
piny výsadkářů s velitelem Vasi-
lem Kišem, který mimochodem 
po válce působil také na Mostec-
ku a Teplicku, věnuje dlouhodobě. 
Představena bude také publikace 

věnovaná vojákům naší západní 
armády, rodákům z Loun a okolí. 
Jedná se o dvacet dva osudů mu-
žů, kteří šli do války, aby pomoh-
li osvobodit svou vlast,“ říká au-
tor Jaroslav Tošner.  K vidění bu-
de také výstava modelů letadel  
z I. světové války. 

Den veteránů nebo také Den 
válečných veteránů se každoroč-
ně připomíná 11. listopadu. Sla-

ví se celosvětově jako Den vete-
ránů nebo Den vzpomínek. Od 
listopadu 2001 je tento význam-
ný den připomínán také v Čes-
ké republice. Jedenáctý listopad 
byl vybrán symbolicky, neboť 
toho dne roku 1918 byly ukon-
čeny boje I. světové války. Ro-
ku  1954  přejmenoval  Kongres 
Spojených států amerických Den 
příměří na Den veteránů.    (nov)

V mosteckém památníku  
bude opět Den veteránů

MOST - Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě 
a spolek Severočeský letecký archiv Most pořádají v neděli 10. lis-
topadu od 15 hodin v objektu bývalého městského krematoria na 
starém městském hřbitově v Mostě Den veteránů. 



MOST – Azylový dům pro muže 
v ulici L. Štúra se dočkal  oprav. 
Objekt byl již v  žalostném sta-
vu. V  novém nabídne více pro-
storu a služeb. Využívat ho bu-
dou moci i ženy. Klienti by se 
měli dočkat nového zázemí na 
podzim příštího roku.    

S pracemi se již začalo. Pro-
vádí je firma YSSEN s r.o., která 
se stala vítězem veřejné soutěže 
za bezmála 24 milionů korun. 
Předmětem zakázky jsou vnitř-
ní i vnější stavební úpravy ob-
jektu. Například nástavba obou 
jednopodlažních křídel, včetně 
prodloužení střechy v ose hře-
benu. Dále se postaví vnější vý-
tah  pro tělesně postižené kli-
enty. Objekt se zateplí a osadí 
se nová plastová okna.  

Součástí  prací jsou vnitř-
ní rozvody vody, kanalizace, 
záchody, umývadla a sprcho-
vé kouty. Dojde také k celkové 
výměně elektrorozvodů včetně 
osvětlovacích těles. Zcela nevy-
hovující kuchyni nahradí nová, 
která by měla motivovat klien-
ty azylového domu ke zlepše-
ní stravovacích návyků. Úprav 
se dočká přístupový chodník 
a pořídí se nájezdová rampa. 
Budova se stane bezbariéro-
vou a rozšíří poskytované služ-
by o noclehárnu pro ženy, která 
v Mostě prozatím schází. 

První nadzemní podlaží se 
rozdělí na dvě části. V prv-
ní bude noclehárna pro mu-
že a noclehárna pro ženy, a ve 

druhé části společné prostory 
pro muže - tedy vstupní pro-
stor, recepce, místnost pro pra-
covníky přímé péče, toalety pro 

klienty, kuchyňka a jídelna pro 
klienty pobytové služby a před-
náškový a výukový sál. Ubyto-
vací části azylového domu bu-
de patřit druhé nadzemní pod-
laží, kde vznikne 14 dvoulůžko-
vých pokojů se samostatnými 
vstupy, z toho jeden bezbarié-
rový. „Po dokončení rekonstruk-
ce bude pořízeno nové vybave-
ní. Přestože se předpokládá, že 
klimatické podmínky zapříči-
ní dočasné přerušení některých 
stavebních prací, ty by měly být 
ukončeny koncem dubna příští-
ho roku. S celkovým ukončením 
projektu se počítá v září téhož 
roku,“ informovala mluvčí Ma-
gistrátu města Mostu Klára Vy-
drová.                                   (sol)

Neplánujete dát box na kola 
(podobně jako je tomu na Matyl-
dě a Benediktu) i do centra měs-
ta? Rád bych si chtěl občas zaří-
dit nějaké věci s kolem ve měs-
tě, v OC Central a pod., ale kolo by 
asi brzo skončilo ukradené v za-
stavárně.

V současnosti město Most již 
připravuje další instalace cyklobo-
xů. Konkrétně je plánována insta-
lace do areálu sportovní haly, kde 
byla velká poptávka. Důležitým zá-
měrem je instalace cykloboxů do 
školských zařízení. V první etapě se 
předpokládají čtyři školy. 

Instalace cykloboxů do centra města bude vzhledem k jeho důle-
žitosti  předcházet připravovaná architektonická soutěž  na budoucí 
podobu třídy Budovatelů a přilehlých veřejných prostranství včetně 
části prostoru 1. náměstí. Dokončují se i přípravy na úpravu okolí 
objektu Repre v rámci jeho chystané rekonstrukce. Lze předpoklá-
dat, že budoucí architektonické návrhy se dotknou i řešení městské-
ho mobiliáře, kam cykloboxy patří, a najdou pro ně adekvátní vhod-
né umístění a formu.

Proč nezbouráte plot u bývalého dřevěného kostela? Je tam 
úplně k ničemu.

Oplocení areálu u bývalého dřevěného kostela se může jevit ja-
ko zbytečné, ale letos prvně jsme zde na Mostecké slavnosti umís-
tili dětskou stage pro nejmenší návštěvníky a rodiče. To, že je are-
ál oplocen, vítají. Dětem zde mohou poskytnout určitou volnost bez 
obav z toho, že se někam zatoulají. Navíc je areál ze dvou stran ob-
klopen silnicí, což tuto výhodu ještě umocňuje. Oplocení se pro-
to může hodit i na další akce, a proto jej prozatím ponecháme na 
místě.

Jak je to s bezdomovci ve městě Most? Myslím, že jich hodně 
přibylo.  Mají možnost někde přespat, udělat hygienu atd. i bez fi-
nancí? V parku poblíž jeden přespává na lavičce, je to žalostný po-
hled, je přece jen už zima. Nevím, zda si za to může sám, nebo ne. 

Podle údajů, které máme k dispozici, se počet osob bez přístřeší 
naštěstí nijak zásadně nezvyšuje. V nedávné době se pracovníci od-
boru sociálních věcí mosteckého magistrátu zúčastnili akce, která 
se právě výskytem bezdomovectví zabývala. Ze studie vyplynulo, že 
aktuálně v Mostě přespává venku 49 osob. Ostatní osoby, které ztra-
tily svůj domov, využívají ve městě dostupné sociální služby. Patří 
k nim azylový dům pro muže, azylový dům pro ženy a matky s dět-
mi a azylový dům pro rodiny. Kromě toho mohou tyto osoby (aktu-
álně pouze muži, noclehárna pro ženy se připravuje) využívat i služ-
bu noclehárny a denního centra. 

Odpovídal primátor města Mostu Jan Paparega 
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P tejte se politiků

Pro koho azylový dům? 
V objektu provozuje služby společnost K srdci klíč, o.p.s. Uživatelé tu mají možnost na 
přechodnou dobu 1 roku pobývat přes den i v noci. Azylový dům má 22 lůžek v celkem 
11 pokojích pro muže od 18 do 80 let. Ročně projde azylovým domem okolo 95 mužů. 
Pořadník na ubytování mívá mezi 15 - 30 zájemci. „Ročně odmítáme kvůli kapacitě ví-
ce než 100 uživatelů. Po rekonstrukci bychom mohli přijmout o 6 mužů více. Zvlášť je 
zde provozována také noclehárna pro 10 mužů. Zde mohou ti, co z různých důvodů ne-
dosáhnou na ubytování jinde či v azylovém bydlení, přebýt v době od 19 do 7 hodin,“ 
uvedla vedoucí azylového domu Lucie Průšová a dodala: „Co se noclehárny týče, pře-
spat zde budou moci po rekonstrukci i ženy v bezpečném prostředí - samostatném po-
koji s vlastním sociálním zařízením.“ V nově upraveném a vybaveném azylovém domě 
najde útočiště celkem až 42 klientů.

Jan Paparega

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:

Azylový dům pro muže je v rekonstrukci
Po opravě nabídne zázemí i ženám 

Objekt byl již v žalostném stavu. Na rekonstrukci se podařilo získat dotaci. Projekt je z 85 procent financován 
prostřednictvím Evropské unie, z pěti procent ze státního rozpočtu a deseti procenty se bude podílet město 
Most, které nemovitost vlastní. 

V něm vznikne 24 bytů o roz-
loze 50 m2, v dispozičním uspo-
řádání 2+kk. Nové byty budou 
vybavené například kuchyňský-
mi spotřebiči a každý bude mít 
i svůj balkon. „První zájemce na 
nové bydlení už Mostecká bytová, 
které dům patří, eviduje. Předpo-
kládá se, že byty budou velmi br-
zy obsazeny,“ uvedl náměstek pri-
mátora Marek Hrvol. „V součas-
né době řešíme, co bude dál s dru-
hým z vybydlených bloků, a to blok 
č. 34 a jak bude financována jeho 

rekonstrukce,“ doplnil náměstek. 
Projekt na rekonstrukci tohoto 
bloku je v současné době hotový. 
„Po rekonstrukci bloku 60 – Domo-
va Alzheimer a bloku 35 nám bo-
hužel peníze na rekonstrukci blo-
ku 34 zřejmě stačit nebudou. Bude 
proto nutné spočítat výnosy z Do-
mova Alzheimer a bloku 35 a po-
té dořešit financování s naším ak-
cionářem, kterým je město Most,“ 
doplnil ředitel Mostecké bytové 
Jaroslav Kudrlička, který nevylou-
čil ani možnost úvěru.             (sol)  

Podnájemní byty před dokončením
MOST - Koncem letošního roku by měl být dokončený nově rekon-
struovaný blok č. 35 v ulici J. Seiferta.

Blok 35 nabídne po dokončení rekonstrukce kvalitní podnájemní bydlení.

MOST - V říjnu byla pro podporu 
ptactva žijícího v parku na Šibe-
níku nainstalována v blízkosti 
Funparku krmítka a budky pro 
hnízdění. 

Krmítka jsou k dispozici ob-
čanům města, kteří na tomto 
místě každoročně ptáky přikr-
mují. Do krmítek patří přede-
vším obilné směsi, kde převa-
žují slunečnicová semena, která 
většina ptáků navštěvujících kr-
mítka nejlépe přijímá, doplně-
né ovsem, pšenicí, prosem ne-
bo i kukuřicí a luštěninami. Ptá-
ci určitě ocení také jablka a lojo-
vé koule. Na krmítku se nesmí 
objevit žádné kuchyňské zbyt-

ky, jako jsou všechna slaná, ko-
řeněná, přepálená, uzená nebo 
zkažená jídla. Ptákům způso-
bují těžké zažívací potíže a lec-
kdy i smrt. 

Ptačí budky nahrazují přiro-
zené dutiny, které díky lidskému 
hospodaření v krajině zanikají. 
Jsou to většinou mizející dutiny 
v odumírajících stromech, ale 
i zanikající podstřešní prostory 
v zateplovaných domech. Bud-
ka musí být zkonstruována tak, 
aby do ní nezatékalo a oriento-
vána na východ, jihovýchod ne-
bo jih, aby se ptáčata uvnitř ne-
udusila na přímém odpoledním 
slunci.                                    (nov)

Na Šibeníku nové budky a krmítka

Krmítka na Šibeníku jsou k dis-
pozici lidem, kteří na tomto mís-
tě každoročně ptáky přikrmují.

Ptačí budky nahrazují přirozené 
dutiny, které díky lidskému hos-
podaření v krajině zanikají.



Svatomartinskou husu zdejší 
šéfkuchař peče podle speciální-
ho „svatomartinského“ recep-
tu. Tentokrát ji připraví na ja-
blkách s dušeným zelím a hosté 
si prý určitě velmi pochutnají. 
Pečínka se konfituje v  konve-
ktomatu na 110 stupňů zhru-
ba pět hodin a na další přípra-
vu je potřeba asi dvacet minut. 
Pokud jde o přílohu, hosté si 
mohou vybrat z variant bílého 
i červeného zelí a houskového 
knedlíku vlastní výroby. Vzhle-
dem k tomu, že  o svatomartin-

skou husu je ve zdejší restauraci 
vždy velký zájem, tomuto tema-
tickému pokrmu se zde věnují 
se zvýšenou pozorností. Pro le-
tošní hody je objednáno 60 hus, 
což je zhruba 120 porcí. A proto-
že k dobré pečínce patří i dobré 
víno, restaurace  v hotelu Casca-
de je připravena uspokojit chu-
ťové buňky hostů i z tohoto po-
hledu. V nabídce je mimo jiné 
i velký výběr domácích vín, na-
příklad i ze Zámeckého vinařství 
Johann W Třebívlice.                      

  (nov)

MOST – V  chanovském sídlišti 
se od Nového roku zvýší nájem-
né. Cena se zvýší zhruba o deset 
korun za metr čtvereční. O zdra-
žení nájmu rozhodli mostečtí 
radní.

Obyvatelé domů zaplatí nově 
od 30 do 45 Kč/m2. „V návrhu 
o zvýšení nájemného jsme měli 
připravené dvě varianty. Nako-
nec jsme se rozhodli pro tu draž-
ší. Od roku 2010 do roku 2016 
se s  nájemným v  Chanově  ne-
hýbalo ani o halíř, což je špatně. 
Je nutné se přibližovat k ceně ob-
vyklé v  místě a čase,“ zdůvod-
nil náměstek primátora Ma-
rek Hrvol. Právě v  letech 2010 
– 2016 se pohybovalo nájem-
né v Chanově v řádu 16 Kč/m2. 
Teprve až v roce 2017 se město 
rozhodlo přistoupit ke zvýšení. 
Jedná se až na výjimky o jediný 
bytový fond v  majetku města. 
V roce 2017 se nájemné zvýšilo  
z 16 Kč/m2 na některých objek-
tech na 24 Kč/m2, jinde na 20 
Kč/m2. „Každý objekt má  sta-
novenou výši nájmu, protože 
v každém objektu je jiná kvalita 
bydlení. Nejde například srov-
návat blok 8 s  bloky, kde sotva 
funguje topení, profukují okna 
apod.,“ komentoval náměstek.  

V blocích 2, 4, 6 a 11 se zvýší 
od ledna nájemné ze stávajících 
24  na 34 korun. „Blok 3 jsme 
již neřešili, protože je určen k de-
molici. V části bloku 5, kde není 
topení, se zvýšilo nájemné jen na 
30 korun, v ostatní části je zvý-
šeno na 34 korun,“ uvedl Marek 

Hrvol. U bloku 8 bylo původ-
ní nájemné 35 korun a zvýšilo 
se na 45 Kč/m2. Vzhledem k to-
mu, že se jedná o nejzachovalej-
ší blok, který byl v minulých le-
tech rekonstruován z dotací, je 
zde i nejdražší nájemné.  „Blok 
10, kde bylo nájemné 22 korun 
a patří mezi horší bloky, bu-
de mít nové nájemné 32 korun. 
Blok 13, který také nemá tope-
ní, bude mít navýšeno nájemné 
na 30 korun za metr čtverečný,“ 
dodal  náměstek primátora. 

Nájemné v Chanově naroste 
zhruba o 10 Kč/m2. Roční ztrá-

ta, kterou město Most v  Cha-
nově eviduje, se pohybuje ko-
lem šesti milionů korun. „Ve 
výdajích na sídliště Chanov je 
v  rozpočtu vyčleněna tato část-
ka nejen na rekonstrukce, ale 
i na úklid veřejného prostran-
ství, na správu sídliště, kterou 
dělají technické služby apod. Ne-

ní to tedy jen o dluzích na ná-
jemném. Celková výše dluhů se 
již roky drží na stejné hranici, 
možná o něco mírně klesá. Je to 
dáno i tím, že je zde stále méně 
bytů. Snažíme se také uzavírat 
nájemní smlouvy na dobu urči-
tou,“ uvedl Marek Hrvol.      

    (sol)   
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PONDěLÍ
Gulášová  35 Kč
150 g Vepřový steak se šunkou a sázeným vejcem,  125 Kč 
 Šťouchaný brambor 
150 g Pikantní kuřecí řezanka se zeleninou, dušená rýže 115 Kč
350 g Penne all‘amattracianna 105 Kč

ÚTERÝ  
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Španělský ptáček, dušená rýže nebo houskový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí řízek, bramborová kaše, okurkový salát 115 Kč
350 g Zapečené francouzské brambory, kyselá okurka 105 Kč

STřEDA, čTVRTEK, PáTEK  

 Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ZAVŘENO 
 

POLEDNÍ MENU
11. 11. – 15. 11. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

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

Na sídlišti je obydlených 8 domů. Čtyři zdevastova-
né bloky byly zbourány již v předchozích letech – blok  
9 v roce 2002, blok 12 v roce 2013, bloky 1 a 7 v závěru 
roku 2016. Z bloku 3 se poslední nájemníci vystěhovali 
v průběhu září 2019, jeho demolice se připravuje. 

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:

Nová expozice v muzeu
„Anděl ve třpytu par“

MOST - Expozice baronky Ulriky von Le-
vetzow se po půlroční přestávce opět 
objeví před zraky veřejnosti. Ve čtvrtek  
14. listopadu  v 17 hodin se v budově Ob-
lastního muzea a galerie v  Mostě usku-
teční vernisáž nové stálé expozice Ulrika 
von Levetzow. Anděl ve třpytu par. 

Baronka Ulrika světově proslula jako 
poslední láska a múza Johanna Wolfgan-
ga Goetha. Příběh nenaplněné a neopěto-
vané lásky stárnoucího básníka patří mezi největší milostné příbě-
hy evropské historie. Ulrika von Levetzow byla fascinující osobnos-
tí, představující doslova to nejlepší z celého 19. století. 

Expozice nahrazuje předchozí instalaci, proti níž je obohacena 
zejména o moderní a multimediální výstavní prvky a jazykové mu-
tace. Vystavené exponáty pocházejí z  rozsáhlé pozůstalosti Ulriky 
von Levetzow, která je součástí sbírek mosteckého muzea již od ro-
ku 1900.                                                                                                   (sol)

Město zvýší nájem v Chanově

Obyvatele Chanova čeká od ledna zvýšení nájmů. 

Restaurace hotelu Cascade  
nabídne tradiční pečínku 

MOST – V restauraci mosteckého hotelu Cascade zavoní svatomar-
tinská husa. Tradiční slavnostní pečínku  zde hostům nabídnou ve 
dnech 9. - 17. listopadu. 

Most se podpisem memoran-
da zavazuje pouze ke spoluprá-
ci v rámci přípravy majetkopráv-
ního vypořádání. Memorandum 
navazuje na dokument, který byl 
schválen i k jezeru Milada. „Jed-
ná se o obecné ujednání, že Pali-
vový kombinát, který je vlastní-
kem stávajícího území, tak i město 
Most budou pracovat, aby se nám 
povedlo provést majetkoprávní vy-
pořádání, o kterém se mluví už ví-
ce než desítku let. Pro město z do-
kumentu nevyplývají žádné po-
vinnosti. Mluví se zde o úplatném 
i neúplatném převodu území,“ ko-
mentoval primátor Jan Paparega. 
Město Most před časem požáda-

lo o odložení termínu majetko-
vého vypořádání území v  oko-
lí jezera do roku 2024. Jedním 
z  důvodů, proč chce město ter-
mín posunout, jsou nedokonče-
né stavby, které se u jezera reali-
zují. „Původní termín byl do kon-
ce roku, což je nereálné. Nicméně 
jsme si nechali  prostor pro ověření 
možnosti úplatného i neúplatného 
převodu. Ptali jsme se také, co stát 
zamýšlí s  vodními plochami, kte-
ré tady mají v budoucnu vznikat, 
tzv. kaskády. Stále jde o jediné: my 
bychom toto území chtěli vypo-
řádat. Otázkou je jak a za kolik. 
V  rámci memoranda jsme si vy-
mínili, že pokud by k  tomu mělo 

dojít úplatně, tak za cenu obvyk-
lou, aby se neohrozilo vyrovnané 
hospodaření města a jeho ekono-
mická stabilita,“ dodal primátor. 

Memorandum zahrnuje i his-
torii území v  okolí jezera s  tím, 
že původní záměr byl bezúplatný 
převod. Vše se ale později zkom-
plikovalo evropskou legislativou 
a o nových možnostech se stá-
le jedná. Město řeší i možné vý-
jimky.  

Stavby u jezera už 
v příštím roce

V  okolí mosteckého jezera se 
realizuje řada záměrů. Některé 
jsou u konce a jiné se dokončují. 
„Silnice je hotová a otevře se na ja-
ře příštího roku. Dodělávají se zde  
komunikace a inženýrské sítě pří-

mo u vodní plochy, které jsou v po-
kročilém stádiu. Ty budou rovněž 
hotovy v příštím roce,“ uvedl pri-
mátor. Kromě těchto projektů by 
se měly u jezera vybudovat i no-
vá mola a oddychová zóna s pří-
stavištěm lodí. I tyto práce by se 
měly stihnout do konce příštího 
roku.  V  minulosti se uvažova-
lo o projektu MiniMost, městeč-
ku miniaturních staveb a domi-
nant Ústeckého kraje včetně mo-
steckých. Obdobná atrakce je na-
příklad v  německém Oederanu. 
Projekt byl zahrnut do zásobníku 
projektů z 15 ekomiliard. „S tím-
to projektem se nepočítá. Alokova-
li jsme ale pět milionů korun do 
rozpočtu na příští rok s tím, že by-
chom se chtěli bavit o nějaké men-
ší variantě MiniMostu,“ prozradil 
Jan Paparega.                           (sol)

Majetkové vypořádání pozemků  
u jezera je stále nejisté

MOST – Radní města Mostu schválili uzavření memoranda mezi 
Palivovým kombinátem Ústí, státní podnik, a městem Most, a to za 
účelem spolupráce při majetkovém vypořádání území jezera Most. 

?

Na jídelníčku hotelové restaurace bude svatomartinská husa do 17. lis-
topadu, případně do vyprodání zásob husí pečínky.



Daň za genialitu
Adam byl vymodlené dí-

tě starších rodičů. Otec lékař 
a matka učitelka vychovávali sy-
na s úzkostlivou starostlivostí. 
Dbali o to, aby jejich syn načer-
pal hodně zkušeností, rozšířil si 
obzory, měl přehled. Každou vol-
nou chvilku věnovali jeho vzdě-
lávání. Rodina jezdila na výle-
ty po celé Evropě. 
Matka Adamovi vy-
právěla historii kaž-
dého místa, kde by-
li a které považova-
la za důležité. Otec 
vedl Adama k zá-
jmu o přírodní vě-
dy. Adam byl chyt-
rý a zvídavý kluk, 
vstřebával všech-
ny informace a byl 
se svými rodiči rád. 
Jen už mu nezbý-
val čas na vrstevní-
ky. Nechodil ven ani do žádné-
ho sportovního kroužku, neměl 
kamarády. Ani ve škole to nebylo 
lepší. Spolužáci se příliš chytré-
ho a vzorně vychovaného kluka 
stranili. Na gymnáziu už Adam 
po společnosti spolužáků netou-
žil. Přesvědčil sám sebe, že je jiná 
kategorie, než jsou jeho spolužá-
ci, a že bavit se s nimi je jen ztráta 
času. Když nastoupil ke studiu na 
vysoké škole, byl z něj uzavřený 
samotářský mladý muž. Rozhodl 
se pro studium medicíny. Chtěl 
být jako jeho otec. Chtěl být lep-
ší. Byl si jistý, že svého otce před-
čí. Všechny předčí. Bude nejlep-
ším neurochirurgem na světě. 
Představoval si, jak vrací lidem 
naději na život, obnovuje funk-
ce jejich mozků. Představoval si, 
že jednou bude jako bůh. Bude 
mít stejnou moc nad životy lidí. 
Studiu věnoval veškerý čas a sí-
ly. Byl velmi inteligentní, teorii 
zvládal bravurně a velmi snad-
no. O mnoho horší to ale bylo 
v praxi. Adamovi chyběla šikov-
nost a jistota v prstech. Přesně 
věděl, co by měl udělat a jak, jen 
to nedokázal provést tak, jak si 
představoval. Trápilo ho to. Pře-
mlouval profesory, aby ho zno-
vu a znovu pouštěli k pitvám. Byl 
nejlepším studentem, jeho otec 
byl uznávaný lékař, a tak mu pro-
fesoři vycházeli vstříc. Adam se 
trápil, stále nebyl spokojený. Byl 
už vyčerpaný. Studiu a hlavně 
praxi v pitevně věnoval více ča-
su, než si mohl dovolit. Spal jen 
několik hodin denně. Jedl mini-
málně. V té době se o něj zača-
la zajímat jedna spolužačka. Jme-
novala se Markéta a studovala 
stejně jako on medicínu. Marké-
ta ale neměla zdaleka tak vysoké 
ambice jako Adam. Viděla se jed-
nou v ordinaci praktického léka-
ře na malém městě. Adam jí ale 
imponoval. Byl rozhodně nej-
chytřejším studentem na fakul-
tě. Jeho otec byl kapacita ve svém 
oboru. A navíc Adam dobře vy-
padal. Markéta začala Adamo-
vi nadbíhat. Nejprve se potká-
vali jen jakoby náhodou. Pak už 
i Adam musel pochopit, že o něj 
dívka stojí. On ale neměl na ně-
jaké randění a svádění čas. Pak 
ho ale napadlo, že by mu mohla 
Markéta pomáhat. Mohla by být 
jeho asistentka. Začal se k dívce 
chovat mile, více si jí všímat. Bě-
hem několika dnů pochopil, jak 
je to příjemné mít někoho, na 
koho se může spolehnout. A ja-
ko muž také musel přiznat, že je 
příjemné mít sex kdykoliv na 
něj dostal chuť. Druhá věc by-
la, že on chuť nemíval příliš čas-
to. Markéta mu asistovala v pi-
tevně, kdy se stále dokola snažil 
dovést zručnost svých prstů do 
stejné dokonalosti, jakou dosa-
hoval jeho mozek v teorii. Profe-
soři se ho snažili přesvědčit, že je 
na svůj věk výborný a dovednos-

ti získá jen a jen léty praxe a že 
je téměř dokonalý diagnostik. To 
ale Adamovi nestačilo. Chtěl víc. 
Pak ho napadlo, že celý jeho pro-
blém je, že se učí na mrtvé tká-
ni. Věděl, že k živým pacientům 
se zatím dostane pouze jako asis-

tent nebo pozorova-
tel. Kdyby si to ale 
dokázal sám zařídit. 
Na svém plánu za-
čal hned pracovat. 
Nejdřív bylo nutné 
přesvědčit Markétu. 
Rozhodl se, že za-
čnou na velkých zví-
řatech. Markéta by 
pro Adama udělala 
cokoliv. V pronaja-
tém skladu si zařídi-
li provizorní operač-
ní místnost. Vyba-

vení si půjčili na klinice, kterou 
vedl Adamův otec.  Adam si byl 
jistý, že by otec s tajnou návště-
vou skladu kliniky souhlasil, ale 
pro urychlení celé věci mu radě-
ji nic neřekl. První večer Marké-
ta přivedla z útulku velkého psa. 
Uspat zvíře, otevřít mu lebku 
a živý mozek podrobit zkoumá-
ní a experimentálním řezům ne-
byl pro Adama žádný problém. 
Při práci ho ale napadlo, že zví-
řecí mozek není přesně to, co by 
potřeboval. Toužil se učit na ži-
vém lidském mozku. Byla to pro 
něj jediná možnost. Markéta ulo-
žila spící zvíře do připravené pře-
pravky a začala uklízet operač-
ní místo. Adam drobnou dívku 
zezadu chytil za předloktí a po-
valil na operační stůl. Markéta 
v první chvíli nevěděla, co se dě-
je. Myslela si, že Adam po úspěš-
né operaci hodlá odměnit ji i se-
be. Pak ale ucítila vpich injekční 
jehly a jejím tělem se začala roz-
lévat slabost a malátnost. Chtě-
la se bránit, už na to neměla sí-
lu. Bezvládnou Markétu Adam 
uložil na operační stůl a napo-
jil na všechny přístroje. Byl při-
pravený k operaci. Věděl, že bez 
asistentky to bude těžké, ale tou-
žil po tom. Otevřel Markétě leb-
ku a zíral na živou mozkovou 
hmotu. Uvědomoval si všechny 
ty vzruchy a impulsy, které moz-
kem probíhají. Tu miliardu sig-
nálů, které řídí chod celého tě-
la. A on je teď pánem nad tím 
vším. On je konečně bůh. Pustil 
se do operace. První řez vedl vel-
mi opatrně. Odděloval jednotli-
vé vrstvy a mozkové blány, do-
stával se stále hlouběji a hlouběji. 
Vzrušení ho celého ovládlo. Je-
ho ruce byly pevné a přesné, jeho 
pohyby dokonalé. V jednu chví-
li byl sebou nadšený, ve druhé 
chvíli si uvědomil, že právě udě-
lal obrovskou chybu. Zasáhl pří-
liš hluboko a poškodil nevrat-
ně mozek své partnerky. Uva-
žoval jen chvíli. K čemu by mu 
byla Markéta s poškozeným vě-
domím neschopná dále mu asis-
tovat. Chladně ukončil život pa-
cienta, a tím i celou nepovede-
nou operaci. Byl zoufalý. Už byl 
tak blízko. A teď tohle. Kde vez-
me dalšího živého pacienta, na 
kterém by se mohl učit? Uklidil 
operační místo a mrtvé tělo ulo-
žil do igelitového pytle. Pečlivě 
sklad zamkl. Odjel domů a oka-
mžitě usnul. Hned druhý den se 
hodlal pustit do hledání dalšího 
vhodného mozku. Ráno na dveře 
jeho pokoje zaklepala jeho mat-
ka. Byla znepokojená. Od té do-
by, co přestala učit a byla v penzi, 
soustředila se jen na Adama. Pro 
jejího synka teď přijela policie. 
Mluvili o jakémsi skladu a mrt-
vé dívce. Adamova matka z toho 
byla zmatená. Byla si ale jistá, že 
její geniální syn bude vědět, o co 
jde a jak se má zachovat.       (pur)

soudnička
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Z Rady města Mostu

MOST -  Před jedenaosmdesáti 
lety, v noci z 9. na 10. listopa-
du,  se odehrál jeden z největ-
ších protižidovských pogromů 
v novodobé historii lidstva, tak 
zvaná „křišťálová noc“.  Smutné 
výročí se dotýká i města Mostu. 
Za oběť nacistické nenávisti pad-
la zdejší synagoga i lidské životy.

Křišťálovou noc a s ní spojený 
holocaust si připomeneme právě 
o tomto víkendu. Hrůzná udá-
lost  se v roce 1938 dotkla i města 
Mostu, kde byla vypálena nacisty 
zdejší synagoga. Téměř všichni 
židovští obyvatelé Mostu zahy-
nuli během šoa. Zdejší židovská 
komunita se značnou měrou za-
sloužila o ekonomický, průmys-
lový a kulturní rozvoj Mostecka. 

Konec synagogy v Mostě byl 
jeden z důsledků demonstra-
ce síly, moci, zpupnosti a rasové 
nenávisti namířené proti Židům. 
Skupiny příslušníků němec-

kých nacistických organizací SA, 
Hitlerjugend, policie a gestapa 
v noci z 9. na 10. listopadu 1938 
a v následujících dvou dnech 
v Německu, k němu připojeném 

Rakousku a Su-
detech pustoši-
ly synogogy, roz-
bíjely židovské 
hřbitovy, obcho-
dy, domy a byty. 

Gardy prošly 10. listopadu poz-
dě odpoledne i Mostem, po je-
jich řádění zůstala zdejší synago-
ga v plamenech. Trosky ohořelé 
budovy nacisté o dva roky poz-
ději srovnali se zemí.

Během křišťálové noci bylo 
zabito podle nejčastěji zmiňo-
vaného údaje 91 Židů. Zhruba 
30 000 jich bylo zatčeno a inter-
nováno v koncentračních tábo-

rech. Židovské domovy, nemoc-
nice a školy byly ničeny a rabo-
vány. Více než 1 000 synagog by-
lo vypáleno a zničeno bylo přes 
7 000 židovských obchodů. Zá-
minkou pro pogrom byl aten-
tát na sekretáře německého vel-
vyslanectví v Paříži, Ernsta vom 
Ratha, který spáchal židovský 
mladík Herschel Grynszpan. 

(nov)

Smutná vzpomínka na „křišťálovou noc“ 
Nacisté běsnili i v Mostě a Lomu

Židovská modlitebna byla v Mostě postavena v roce 1864. Nacházela se  na náměstí Sv. Anny. Místo, kde stá-
la, bychom dnes museli hledat na dně nedávno napuštěného Mosteckého jezera.     2x foto: www.holocaust.cz

 MSSS přibude 
pracovník

MOST – Ke změně v počtu 
zaměstnanců z 277 o jednoho 
pracovníka dochází od 1. 11. 
v Městské správě sociálních slu-
žeb Most. „Jedná se o pracovníka 
v sociálních službách, který bude 
zabezpečovat přímou obslužnou 
péči v domově pro seniory v ran-
ní směně,“ uvedla náměstkyně 
primátora Markéta Stará.

Brána v mateřince 
nespadne

MOST – Konšelé schválili 
mateřské škole v Hutnické uli-

ci převod přes šedesát šest tisíc 
korun z rezervního fondu  na 
dofinancování výměny vstup-
ní brány včetně nosných slou-
pů. Důvodem  je havarijní stav 
sloupků, na kterých je brána 
zavěšena a hrozí, že by mohla 
spadnout na děti a obyvatele.

Odměny obřadníků
MOST – Radní doporu-

čují zastupitelům schválit od  
1. 1. 2020 odměnu za funk-
ci obřadníka, který je neuvol-
něným členem Zastupitelstva 
města Mostu. Odměna by měla 
činit 500 Kč za jeden svatební 

obřad, 300 Kč/1 hod  za akci ví-
tání občánků. Maximálně však 
do výše 6 228 Kč/měsíc s tím, 
že obřadníkovi nebude vyplá-
cena paušální měsíční odmě-
na stanovená pro členy komi-
se pro občanské obřady a ak-
ce města.

Nové kamery
MOST – Městská policie 

Most podá projekty do výzvy II. 
kola Programu prevence krimi-
nality na rok 2019 Ministerstva 
vnitra ČR. Konkrétně by se měl 
posílit městský kamerový sys-
tém a modernizovat zobrazo-

vací stěna pro zvýšení efektivi-
ty práce operačního střediska. 

Ukončení pronájmu 
MOST – Radní vypovědě-

li nájemní smlouvu  mezi Sprá-
vou železniční dopravní cesty 
a městem Most. Předmětem byl 
pronájem částí parcel v  území 
Rudolice nad Bílinou, za úče-
lem opravy mostu z  Mostu do 
Rudolic. Vzhledem k  tomu, že 
stavba je již dokončena a zko-
laudována, není nutné dál pla-
tit nájem vlastníkovi pozem-
ku, které za rok 2019 činilo ví-
ce než 56 tisíc korun.           (sol)

Zdravotníkům je za hokejový 
klub HC Verva Litvínov předali 
generální ředitel a hlavní trenér 
Jiří Šlégr, mladý útočník Pawel 

Zygmunt, za Konto naše srdce 
Libor Weber, za společnost Sed-
láček Trucks, která sponzorova-
la nákup vozíčků, Miroslav Sed-

láček. „Za nové vozíčky pro imo-
bilní malé pacienty jsme velice 
rádi. Velmi usnadní práci slou-
žícímu personálu při transportu 
hospitalizovaných dětí na různá 
vyšetření, která musí během léč-
by absolvovat. Nemocnice v Mos-
tě je druhou největší ve společ-

nosti Krajská zdravotní. Na zdej-
ší dětské a dorostové oddělení 
míří malí pacienti nejen z Mos-
tecka, ale také přilehlého regio-
nu,“ poděkovala Šárka Gregu-
šová, hlavní sestra mostecké ne-
mocnice.

Primářka Dětského a doros-
tového oddělení Marie Vácho-
vá doplnila, že celé zdravotnic-
ké pracoviště poskytuje pod je-
jím vedením specializovanou 
a superspecializovanou péči 
v oborech dětská intenzivní pé-
če, neonatologie, dětská neuro-
logie, alergologie, nefrologie, 
kardiologie a zároveň je součástí 
perinatologického centra. „Na-
še oddělení má celkem šest lůžko-
vých stanic. Když jsme byli oslo-
veni zástupcem Konta naše srd-
ce HC Verva Litvínov, jak nám 
mohou pomoci, padla jasná vol-
ba na vozíčky pro nechodící děti. 
Je pro nás velkou ctí, že můžeme 
úzce spolupracovat s místním ex-
traligovým hokejovým klubem,“ 
dodala primářka Váchová.  (sol)

Děti v nemocnici dostaly 
od hokejistů nové vozíčky

Zdravotníkům vozíčky za hokejový klub HC Verva Litvínov předali generální ředitel a hlavní trenér Jiří Šlégr, 
mladý útočník Pawel Zygmunt, za Konto naše srdce Libor Weber a za společnost Sedláček Trucks, která spon-
zorovala nákup vozíčků, Miroslav Sedláček.

MOST – Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most získalo tři 
nové vozíčky pro snazší transport dětí hospitalizovaných na stani-
cích zdravotnického pracoviště. 

Nacisty organizovaný pogrom se nevyhnul ani židovské komunitě v Lomu, kde v roce 
1938 působila  malá židovská obec. Její obyvatelé byli v den křišťálové noci vyhnáni 
ze svých domovů, které byly posléze gestapem zničeny. Dům na fotografii, který byl 
svou architekturou originální,dnes již neexistuje. V noci z 9. na 10. listopadu odtud 
byla nacisty vyhnána rodina Weissbergerova.
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Zeptejte se na cokoliv
Jaroslava Svěceného

LITVÍNOV – Citadela Litvínov 
zve   na  pořad „Klubová se-
tkání“, tentokrát   s houslovým 
virtuosem  JAROSLAVEM SVě-
CENÝM. Večerem provede re-
daktor zpravodajství českého 
rozhlasu Jan Beneš. 

„Může být humor součástí 
vážné hudby? Bude pokračovat projekt  Vivaldiano? A jak pozná-
me na první pohled šálek kvalitní kávy?“ To vše a mnoho dalšího se 
můžete dozvědět  13. listopadu od 19 hodin v Café Baru. Návštěvní-
ci dostanou možnost se hosta na cokoliv zeptat. Rozhodně nepůjde 
o těžká intelektuální témata a předem je zcela vyloučena i politika!

Vstupné 70 Kč, vstupenky jsou k zakoupení v pokladně Citadely 
s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela- 
litvinov.cz nebo telefonicky na čísle 476 111 487. Platnost rezerva-
ce vstupenek  je 7 dní od data zarezervování.                             (nov)

Vítězný projekt se za finanč-
ní podpory Unipetrolu zrealizu-
je v příštím roce. Hlasování pro-
bíhá do konce ledna 2020. Li-
dé mohou své hlasy odevzdávat 
do zelených boxů rozmístěných 
na veřejných místech v Litví-
nově, včetně speciálně vybave-
né tramvaje. Hlasovat mohou ta-
ké formou SMS zprávy na čís-
lo 736  304  031, nebo online na 
webových stránkách www.unipe-
trollidem.cz, kde jsou veškeré in-
formace o  kampani. „První fáze 
naší kampaně se setkala s mimo-
řádným zájmem obyvatel v Litví-
nově i v Mostě. Jejich aktivní za-

pojení je pro nás velmi důležité, 
protože oni nejlépe vědí, co je v je-
jich městech nejvíce zapotřebí. Ze 
všech návrhů vybrala komise, slo-
žená ze zástupců obou měst a na-
ší společnosti, po třech projektech 
pro každé město. Vítězné projekty 
zrealizujeme ve spolupráci s  obě-
ma městy již v příštím roce,“ slíbil 
člen představenstva skupiny Uni-
petrol Tomáš Herink.

V Litvínově mohou lidé dát 
svůj hlas rekonstrukci vnitřních 
prostorů kulturního domu Cita-
dela, revitalizaci okolí Pilařského 
rybníka, nebo vybudování skate-
parku. „Oceňuji, že se Unipet-

rol pustil do této kampaně, že na-
šel další cestu, jak podpořit města 
v místě svého působení. Jsem ráda, 
že obyvatelé vybraných měst anke-
tu zaregistrovali a poslali do ní své 
náměty. Do užšího výběru prošly 
tři velmi zajímavé návrhy za Lit-
vínov. Uvidíme, pro který z nich se 
nakonec občané svým hlasováním 
rozhodnou. Může to být přestav-

ba bývalé restaurace pro potřeby 
ZUŠ, nebo vybudování skatepar-
ku, o kterém diskutujeme už dlou-
ho, nebo vybudování odpočinko-
vé zóny kolem Pilařského rybníka 
s  relaxačními prvky pro všechny 
věkové kategorie,“ dodává sta-
rostka Litvínova Kamila Bláhová 
a zároveň vyzývá obyvatele k hla-
sování.                                      (nov)

Skatepark, Pilařský rybník,  
nebo ZUŠ? Už můžete hlasovat!
LITVÍNOV - V  rámci kampaně Unipetrol lidem, která má pomoci 
zlepšit život ve městech, vybrala porota  Nadace Unipetrol pro měs-
to Litvínov tři finálové projekty. Obyvatelé nyní mohou  hlasováním 
určit, který bude vítězný. 

Jedna z nejoblíbenějších po-
hádek je na repertoáru Do-
cela velkého divadla už 20 let  
a je pravidelně aktualizovaná 
podle televizního programu. 
Hraje celé Docela velké diva-
dlo. 

Po pohádce proběhne Miku-
lášská nadílka. Vstupenky mů-

žete rezervovat na 476 752 487 
nebo e-mailu: propagace@do-
celavelkedivadlo.cz a nebo re-
zervujte online přes webové 
stránky docelavelkedivadlo.cz 
Dárky pro děti se odevzdáva-
jí v den představení v divadle 
od 14 do 16 hodin. Vstupné -  
100 Kč.                                (nov)

KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE
a po pohádce Mikulášská nadílka

LITVÍNOV - Docela velké divadlo Litvínov uvede  30. listopadu od  
16 hodin pohádku o dvou malých čertech, kteří zlobí stejně jako 
malé děti a taky pořád koukají na televizi, ale klidně ji vymění za 
pěknou pohádku. 

S knihovnou 
ke hvězdám

LITVÍNOV – Městská knihovna 
Litvínov připravila (nejen) pro 
své čtenáře přednášku nazva-
nou „S knihovnou až ke hvěz-
dám“. 

Co návštěvníky čeká? Na-
příklad odpověď na otázku, ja-
ké klenoty skrývá hvězdné nebe 
nad observatořemi v Chile. Kro-
mě populárně vědeckého výkla-
du astronomických úkazů spat-
říte také unikátní fotky nebeské 
klenby, které nafotil osobně au-
tor přednášky Petr Horálek. Ne-
nechte si ujít krásy noční chil-
ské oblohy ve středu 12. 11. od 
17 hodin.                              (nov)

Zaplatí Unipetrol stavbu skateparku?

Město Litvínov by chtělo z peněz od Unipetrolu přestavět 
bývalou restauraci v Citadele pro potřeby ZUŠ. Adeptem a vítěze je i Pilařský rybník.
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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 628Autosalon Most s.r.o. 
Nad Koridorem 776, 434 01 Most, tel.: 775 866 000, www.suzukimost.cz

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

ÚSTECKÝ KRAJ - Primář Infekč-
ního oddělení Krajské zdravot-
ní – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý 
získal Cenu hejtmana Ústecké-
ho kraje za rok 2018 ve zdra-
votní a sociální  oblasti. Pres-
tižní ocenění primář převzal 
SLAVNOSTNě z rukou hejtmana 
Oldřicha Bubeníčka.

„Všechna ocenění jsou oprav-
du zasloužená, vybrali jsme ty 
nejlepší z nejlepších. Jsem rád, že 
udělování Ceny hejtmana se sta-
lo v Ústeckém kraji hezkou tra-
dicí, a věřím, že v kraji bude stá-
le dost pracovitých, úspěšných 
lidí, ze kterých se bude vybírat 
pro ocenění v dalších letech,“ ře-
kl hejtman Bubeníček. „Prá-
ce pana primáře  Pavla Dlouhé-
ho si velmi vážím a k získání ce-
ny mu blahopřeji. Jsem rád, že 
je dalším z  řady lékařů Krajské 
zdravotní oceněných v  minu-
lých letech Cenou hejtmana Ús-
teckého kraje,“ uvedl předseda 
představenstva Krajské zdra-
votní Jiří Novák. „Velmi mě tě-
ší, že zaměstnanci Krajské zdra-
votní často získávají ocenění za 

mimořádné zásluhy pro Ústec-
ký kraj. Panu primáři gratuluji 
a jsem přesvědčen, že určitě ne-
bude posledním laureátem Ce-
ny hejtmana z  řad zdravotníků 
společnosti, která je lídrem me-

zi poskytovateli zdravotní pé-
če v Ústeckém kraji,“ připojil se  
generální ředitel Krajské zdra-
votní Petr Fiala. „Považuji cenu 
za poděkování celému stočlen-
nému kolektivu ústecké Infek-

ce – pracovití, vzdělaní a obě-
taví zdravotníci jsou při léčbě 
nemocných i ochraně obyvatel 
Ústeckého kraje před nebezpeč-
nými infekcemi nejdůležitější,“ 
uvedl k  ocenění MUDr. Pavel 
Dlouhý.

Cena hejtmana vyznamená-
vá vynikající občanské zásluhy 
o  rozvoj kraje, hrdinské a jiné 
výjimečné činy. Uděluje se v pě-
ti kategoriích. Laureáti obdrželi 
od Ústeckého kraje také odmě-
nu ve výši 50 000 Kč.           (nov)

Primář Pavel Dlouhý získal  
Cenu hejtmana Ústeckého kraje 

MUDr. Pavel Dlouhý je uznávanou a respektovanou osobností. Mimo jiné se řadu let věnoval borelióze - byl au-
torem prvního doporučeného postupu diagnostiky a léčby této infekce a první české monografie „Lymská bo-
relióza v praxi“. Podílel se na řadě mezinárodních klinických studií při zavádění nových antibiotik, léků na chřip-
ku a proti virovým hepatitidám.

Primář Infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý je i vedoucím 
AIDS centra. V posledních letech se zajímá o problematiku HIV a léčbu chronické he-
patitidy B a C, byl hlavním řešitelem mnoha klinických studií a autorem několika kapi-
tol v knize Lékařské repetitorium. Přednáší v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů 
a sester, pro odborné společnosti i veřejnost.  Podařilo se mu zvládnout vážnou epide-
mii žloutenky v roce 2017. Vede úspěšně antibiotickou komisi. 

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

TŘEBÍVLICE – Zámecké vinařství Johann W v Třebívlicích zve 
na oslavu svátku všech Martinů s předstihem, a to hned třikrát - od 
pátku do neděle. To proto, aby si na úžasných husách, které dodává 
místní farmářka, stihli pochutnat úplně všichni, kteří si včas zarez-
ervují stůl v restauraci Ulrika (na telefonu 703 668 282). A že je na 
co se těšit...                                                                                         (nov)

Svatomartinské menu 
ve vinařství Johann W

Husí vývar s minimem tuku,  
se zeleninou a husími knedlíčky. 65 Kč

80 g Husí játra marinovaná v naší brandy na grilu.  
Podáváme s brusinkovou redukcí a grilovaným chlebem. 139 Kč

500 g Přes noc pečené husí stehno na pomerančích a medu.
Podáváme s moravským hlávkovým zelím s kvalitním špekem,

variací domácích knedlíků a petrželo-
vo-cibulovou nádivkou. 209 Kč

Pomalu tažené husí prso na čerstvé majoránce a másle.
Jako přílohu jsme zvolili staročeské krupeto  
s česnekem a majoránkovou redukcí. 249 Kč

Čokoládová pěna z lokálního sladkého  
sýra s hruškovým želé. 109 Kč

SVATOMArTInSké MEnu

Promotér NASCAR Whelen 
Euro Series připravil pro sezo-
nu 2020 několik novinek. Za-
chovány zůstávají kategorie 
profesionálních a gentleman-
ských jezdců, jen původní ná-
zvy ELITE 1 a ELITE 2 se mění 
na EURONASCAR PRO a EU-
RONASCAR 2. Poprvé v  příš-

tí sezoně se zvyšuje na šest po-
čet play-off závodů s dvojnásob-
ným přídělem bodů, dosud byly 
bonusově ohodnoceny čtyři zá-
vody. Na zbrusu nový americký 
festival, jež bude doprovázet os-
mý a devátý závod sezony, láka-
jí pořadatelé okruhu v hlavním 
italském městě Řím. Finálo-

vé závody se pak nově odjedou 
v  polovině října na proslulém 
německém okruhu v  Hocken-
heimu.

Evropskou sérii NASCAR 
přivítá v roce 2020 sedm zemí: 
Španělsko, Velká Británie, Čes-
ká republika, Holandsko, Itálie, 
Belgie a Německo. Prodej vstu-
penek na červnový závodní ví-
kend mostecký autodrom zahá-
jí začátkem prosince. „Jsme vel-
mi hrdí, že můžeme spolupraco-
vat s excelentními partnery, kteří 

provozují ty nejlepší tratě starého 
kontinentu. Všichni sdílíme spo-
lečný cíl - nabídnout evropským 
fanouškům jedinečný zážitek 
z dráhy, založený na poctivém 
závodění a skvělých amerických 
zábavních festivalech,“ uvedl ge-
nerální ředitel NASCAR Whe-
len Euro Series Jerome Galpin.

Závodní víkend v  Mostě na-
bídne vedle hlavní série NA-
SCAR další zajímavé vložené sé-
rie, a to zejména závody histo-
rických vozů.                        (nov)

Evropská série NASCAR dorazí  
na sever Čech opět v červnu 

MOST - Po letošní vydařené premiéře NASCAR Whelen Euro Series 
na mosteckém autodromu  se tuzemští fanoušci na jedinečnou po-
dívanou mohou těšit i v příštím roce. Týmy a jezdci evropské série 
NASCAR se v Mostě představí o víkendu 19. až 21. června.
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Krajští zastupitelé  
rozdělili dotace

Dotace  pomůžou kostelu  v Lomu

Krajští zastupitelé schválili rozdělení dotací z  Fondu Ústecké-
ho kraje. Rozdělili přes 1,1 mil. Kč na neinvestiční dotace a přes   
1,5 mil.  Kč na investice. Město Lom získalo 250 tis. Kč na opravu 
vnějšího pláště kostela v Lomu. Dalších 255 tis. Kč putuje do Na-
dačního fondu Veroniky Kašákové. Spolek Krušnohorská bílá stopa 
získá 220 tis. Kč na odstranění letošních kalamit na Krušnohorské 
magistrále. Mostecký Klub freestylového lyžování získal 300 tis. Kč 
na stavbu tréninkového centra pro akrobacii. ZIMLET Klíny dostal 
300 tis. Kč na projektovou dokumentaci ZIPLINE Klíny. 

Pro destinační agentury dva milióny korun
Příspěvek 500 tisíc korun získá každá ze čtyř destinačních agen-

tur v Ústeckém kraji. Dotace použijí ve spolupráci s oddělením ces-
tovního ruchu odboru regionálního rozvoje na zajištění svého pro-
vozu. Překlenou tak i složité období prvních dvou až tří měsíců ná-
sledujícího roku, než obdrží dotaci od měst, obcí a dalších subjektů. 
Hlavní část bude použita na mzdové prostředky a provoz, marketin-
gové aktivity, provoz webových stránek včetně sociálních sítí a mo-
bilních aplikací, provoz informačních center, tištěné propagační 
materiály a další propagační činnosti.                                             (ink)

MOST – Mostecký autodrom nabízí zájemcům z řad veřejnosti další 
termín kurzu bezpečné jízdy za snížené viditelnosti. Novinka řidi-
čům umožní vyzkoušet si na uzavřených výcvikových plochách po-
lygonu zvládání krizových situací i za šera a ve tmě. Kurz se koná  
16. listopadu od 12 do 17 hodin.

„Je to jedinečná příležitost zvláště nyní, kdy přicházející zimní ob-
dobí mnohem více prověří řidičské dovednosti i připravenost techniky. 
Ze statistik vyplývá, že jízda za snížené viditelnosti, tedy za šera ne-
bo tmy, mlhy, hustého deště, sněžení či krupobití, je výrazně rizikověj-
ší. Možnosti naučit se úspěšně čelit těmto nástrahám pod odborným 
dohledem zkušeného instruktora by měl proto každý odpovědný ři-
dič využít. Dobře míněné rady i praktický výcvik pak na cestách jistě 
ocení,“ uvedla ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST 
Veronika Raková.

Kurz umožňuje seznámit se s nejčastějšími krizovými situacemi, 
které čekají na řidiče v běžném silničním provozu. Cílem je nejen 
tyto situace zvládnout, ale také jim předcházet. Při praktické výuce 
si účastníci kurzu vyzkoušejí brzdění na velmi kluzké vozovce. Na 
tomto povrchu s pomocí vodních bariér pak nacvičují brzdění s vy-
hýbáním, smyk zadní a přední nápravy, brzdění a vyhýbání v kopci 
či v zatáčce.                                                                                        (nov)

Kurz bezpečné jízdy 
za snížené viditelnosti

NABÍZÍME:
* odpovídající mzdové ohodnocení
* stabilní a perspektivní zaměstnání
* firemní benefity - dovolená navíc, 
  příspěvky na stravné, příspěvky    
  na pojištění, příspěvky na rekreaci, 
  možnost využití firemního mobilního  
  tarifu pro soukromé účely, a další
* možnost seberealizace
* možnost osobnostního   
  a profesního rozvoje
* pružnou pracovní dobu
* zaškolení na práce v GIS

POŽADUJEME:
* SŠ vzdělání, nejlépe geodézie nebo  

technického směru či IT
* komunikační schopnosti
* schopnost týmové spolupráce
* znalost práce na PC (Word, 

Excel, Outlook, apod.)
* spolehlivost, iniciativu, samostatnost  

a ochotu učit se novým věcem
* řidičský průkaz skupiny B
* výhodou: znalost práce s AutoCAD Map  

3D, orientace v technických výkresech

HlEDáME DO týMU kOlEgU, JEHOŽ úkOlEM BUDE čiNNOst sPOJENá 
s rOZvOJEM gEOgrAfickéHO iNfOrMAčNÍHO systéMU. 

kontakt:
Stanislava Praženicová

+420 777 972 799
stanislava.prazenica@ue.cz

Teplárenská 
společnost  

přijímá žádosti 
o finanční dary

KOMOřANY - Společnosti Uni-
ted Energy a Severočeská teplá-
renská vyhlašují první kolo při-
jímání žádostí o finanční dary 
pro následující rok.

O finanční příspěvek na své 
projekty mohou žádat nezis-
kové organizace v  rámci pro-
jektu Tepelná Pohoda již od  
1. listopadu. Uzávěrka žádostí je  
15. ledna 2020. Bližší informace, 
formulář žádosti a termíny jsou 
k dispozici na www.tepelnapo-
hoda.cz/regionu. Celkem letos 
podpořila komořanská teplár-
na v 1. a 2. kole žádostí o spon-
zorský příspěvek 25 nezisko-
vých organizací částkou téměř  
741 000 korun.                    (nov)

V poslední době dochá-
zí k narušení komunikace me-
zi agenturou a vybranými obce-
mi. „Hlavní příčinou neefektivní 
spolupráce mezi obcemi a agen-
turou bývá nevyjasněnost ro-
lí agentury a zapojených obcí do 
spolupráce, role agentury coby 

partnera, který napomáhá s ře-
šením sociálního vyloučení z po-
zice poradního orgánu, a nikoliv 
nadřízeného orgánu. V důsledku 
toho je ohrožena  započatá spo-
lupráce mezi agenturou a obcemi 
Ústeckého kraje. V některých ob-
cích již byly realizovány  kulaté 

stoly, v rámci kterých si zástupci 
obce a agentury měli vyjasnit své 
představy o budoucí spolupráci 
a zároveň si stanovit podmínky, 
za kterých bude spolupráce po-
kračovat. Direktivní přístup  se 
týká například města Mostu. Ne-
vhodný přístup agentury se pro-
jevuje nejen v samotné komuni-
kaci se zástupci samosprávy a při 
řešení sociálně vyloučené lokali-
ty Chanov,“ vysvětlil postoj Ús-

teckého kraje radní pro sociální 
problematiku Miroslav Andrt.

Ústecký kraj uzavíral Memo-
randum o spolupráci s  vládní 
Agenturou pro sociální začleňo-
vání opakovaně. S ohledem na 
opakované negativní zkušenosti 
obcí s agenturou a její direktiv-
ní přístup ze strany agentury lze 
však podle zastupitelů předpo-
kládat, že memorandum nebu-
de mít očekávaný přínos.   (ink)

Ústecký kraj končí s vládní agenturou!
ÚSTECKÝ KRAJ -  Krajští zastupitelé se rozhodli ukončit spolupráci 
mezi Ústeckým krajem a Agenturou pro sociální začleňování. Od-
stoupili od platného Memoranda o spolupráci. 

MOST -  Díky Vršanské uhel-
né ze skupiny Sev.en Energy 
se děti na Mostecku učí pozná-
vat vesmír a pracovat s  roboty. 
Osvojí si zpracování slitin žele-
za v nové moderní dílně a další-
mi rozličnými způsoby nachází 
cestu k  technickému vzdělává-
ní. Letos podpořila společnost 
z grantu Chytré hlavy pro Sever 
školy a technické kroužky v  re-
gionu třemi miliony korun. 

Grant Chytré hlavy pro Sever 
letos pokračoval desátým roční-
kem. S projekty uspělo jedenáct 
žadatelů. První projekt, který 
byl letos pořízen za podpory Vr-
šanské uhelné, je venkovní Na-
učná stezka naší sluneční sou-
stavou v zahradě Základní ško-
ly a Mateřské školy Meziboří.  
Součástí naučné stezky, na kte-
rou Vršanská uhelná z  grantu 
Chytré hlavy pro Sever přispěla 
částkou 210 tisíc korun, je i 3D 
tiskárna, s jejíž pomocí děti po-
stupně vytvoří modely všech tě-
les sluneční soustavy. „Jestli má 
nějaká podpora skutečně smysl, 
pak je to vkládání prostředků do 
vzdělávání. Vytváříme tím trva-
lé hodnoty. Podporu směřujeme 
především do technického vzdě-
lávání, což je při charakteru na-
šeho podnikání a potřebě tech-
nicky vzdělaných zaměstnanců 
pochopitelné a samozřejmé. Do-
mníváme se, že pokud je tech-
nika dětem předkládána zábav-
nou formou, učení jde mnohem 
rychleji. Chceme v podpoře tech-
nického vzdělávání pokračovat 
i nadále a všem školám a tech-
nickým kroužkům, které o pod-
poru žádají, přeji, ať mají dob-
ré nápady, které zaberou,“ uvedl 
při slavnostním otevření nauč-
né stezky ředitel těžebních spo-

lečností skupiny Sev.en Energy 
Vladimír Rouček. 

Mezi úspěšnými žadateli jsou 
základní i střední školy Mos-
tecka a Litvínovska a technic-
ké kroužky, které dětem při-
bližují techniku atraktivní for-
mou. „Cílíme podporu tam, kde 
má největší smysl. Chceme, aby 
technické vzdělávání děti bavi-
lo. Uvědomujeme si, že společ-
nosti z naší skupiny techniky po-
třebují, proto se snažíme přivést 
děti k  technickým oborům už 
na základních školách,“ uved-
la mluvčí skupiny Sev.en Ener-

gy Gabriela Sáričková Benešo-
vá. Za deset let existence grantu 
Chytré hlavy pro Sever rozděli-
la Vršanská uhelná do podpory 
vzdělávání více než dvacet mili-
onů korun. 

Kdo se také těší  
z podpory těžařů?

Základní škola Most, 
Okružní 1235. Peníze získa-
la na projekt R.U.R. – Rozu-
míme Umění Robotů. Za pení-
ze z  grantu pořídí 15 sad LE-
GO MINDSTORMS Education 

EV3 k propojení různých oborů 
a znalostí, které jsou nutné pro 
práci s roboty. 

Střední průmyslová škola 
a Střední odborná škola gast-
ronomie a služeb Most. Za pe-
níze z Chytrých hlav pro Sever 
zmodernizuje školní kovárnu 
a umožní žákům osvojit si způ-
soby zpracování slitin železa. 

Střední škola technická, 
Most – Velebudice. Za podpo-
ry Vršanské uhelné vybaví elek-
trolaboratoře pro výuku oboru 
elektrikář a elektrotechnik. 

(nov)

Vršanská uhelná podpořila  
vzdělávání v regionu třemi miliony

Pokud se podle generálního ředitele Vršanské uhelné Vladimíra Roučka technika dětem předkládá zábavnou 
formou, učení jde mnohem rychleji.

www.tepelnapohoda.cz
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P orušené paragrafy

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.

Mateřská škola v  ulici Žiž-
kova se může pochlubit novou 
venkovní učebnou, osmi výuko-
vými tabulemi s graficky vyve-
denými pohádkovými motivy, 
hmatovým chodníkem a ven-
kovním divadlem, vše z akáto-
vého dřeva. „Podali jsme žádost 
o dotaci a uspěli. Za 496 tisíc ko-
run máme díky státní dotaci ve 
výši 422 tisíc korun a finanč-
ní podpoře města nové venkovní 
vybavení. Projekt ke zkvalitně-
ní přípravy předškoláků pro pře-
chod do školy jsme začali připra-
vovat vloni v září  a letos byl slav-
nostně uveden do provozu,“ řekl 
při slavnostním střižení pásky 
ředitel místní základní a mateř-
ské školy Jan Peška. „Jsem rád, 

že mají děti nové vybavení pro 
kreativní výuku. Vedení města 
řadí školství v Meziboří mezi pri-
ority. Oceňuji, že se v této oblasti 
pořád něco pozitivního děje. Po-
děkování si zaslouží ředitel ško-
ly, jeho zástupkyně pro předškol-
ní vzdělávání i výborní pedago-
gové. Přeji předškolákům, ať jsou 
stále usměvaví, ať se jim učebna 
v přírodě líbí, naučí se v ní mno-
ho nového a dobře se připraví na 
vstup do školy,“ popřál starosta 
Petr Červenka.  

Dětem ze základní školy bu-
de v novém školním roce sloužit 
venkovní Naučná stezka s na-
ší sluneční soustavou. Na vybu-
dování stezky měl největší podíl 
Tobiáš Vitoušek, bývalý žák té-

to školy, dnes student primy lit-
vínovského gymnázia. Navrhl 
koncepci stezky, která se sklá-
dá z  dvojrozměrného mode-

lu sluneční soustavy s  rozvrže-
ním jednotlivých planet a de-
seti tabulí s  informacemi o slu-
neční soustavě a kvízem. Sou-
částí stezky, na kterou Vršan-
ská uhelná z grantu Chytré hla-
vy pro Sever přispěla 210 tis. Kč,  
je i 3D tiskárna, s  jejíž pomo-
cí děti postupně vytvoří mode-
ly všech těles sluneční soustavy. 
Těžební společnosti za podporu 
poděkoval starosta města Petr 
Červenka i ředitel školy Jan Peš-
ka. „V rámci dotačního progra-
mu Chytré hlavy měla naše škola 
už mnohokrát zelenou a díky pe-
nězům Vršanské uhelné vzniklo 
už šest učeben. Jsou to projekty, 
které mají krásný nápad, ale těž-
ko se na ně získávají dotace z ji-
ných programů. Velice si vážím, 
že v našem regionu máme mož-
nost  nápady dětí a učitelů pře-
vádět do praxe a peníze touto 
formou získáváme,“ uzavřel Jan 
Peška.                                    (ink)

Mezibořské děti mají dvě nové učebny
MEZIBOřÍ – Děti z  mezibořské základní i mateřské školy mají dvě  
nové učebny. Jedna slouží předškolákům v mateřské škole a jedna 
pro výuku o hlubinách vesmíru v zahradě základní školy. 

 Venkovní Naučnou stezku s naší sluneční soustavou slavnostně otevřel spolu s dětmi generální ředitel Vršan-
ské uhelné Vladimír Rouček (vlevo) a ředitel školy Jan Peška. Zprava radostné události přihlíží starosta Petr Čer-
venka.

Mateřská škola dostala  novou venkovní učebnu s osmi výukovými ta-
bulemi s graficky vyvedenými pohádkovými motivy, hmatovým chod-
níkem a venkovním divadlem. Vše z akátového dřeva.

Lapkové  
ve sběrném dvoře

MOST – Ve sběrném dvo-
ře se pohybovaly dvě nezná-
mé osoby. Na místo přijela mo-
tohlídka strážníků, kteří pro-
vedli kontrolu objektu. Zajistili 
dva podezřelé muže v prostoru 
sběrny elektrotechnického od-
padu, kde měli v tašce připra-
veny kabely a další elektrozaří-
zení. Strážníci podezřelé pře-
dali hlídce Policie ČR.

Strážníci  
zachraňovali dítě 

MOST – V parku Střed ně-
kolik dětí vylezlo na pět metrů 
vysoký výduch vzduchotechni-

ky za sportovní halou a jeden 
z nich  se nemohl dostat do-
lů. Na pomoc přijeli strážní-
ci. Přibližně pětiletý chlapec se 
bál slézt. Strážníci ho uklidni-
li a pomohli mu bezpečně do-
lů. Následně děti poučili, že se 
mohly vážně zranit a upozorni-
li je, aby si na místě již nehrály. 

Za útěk zaplatil 
pětistovku

MOST – Kuriózní případ ře-
šili mostečtí strážníci při pravi-
delné kontrole. V ulici Zdeň-
ka Štěpánka spatřili podezře-
lou osobu a v   domnění, že se 
jedná o muže v pátrání, ho za-
stavili. Muž  se dal na útěk. Je-
den ze strážníků se za ním vy-

dal a vyzval ho, aby zastavil. 
Muž neuposlechl. Nato stráž-
ník muže dostihl, spacifikoval 
a nasadil pouta. Nakonec stráž-
níci  zjistili, že muž není v pá-
trání  a na otázku, proč před 
strážníky utíkal, sdělil, že se 
bojí policie. Neuposlechnutím 
výzvy se muž dopustil přestup-
ku, za který na místě dostal po-
kutu 500 Kč. 

Přelepili kukátka
MOST – Policie v Mostě ob-

jasnila tři případy krádeží vlou-
páním. Těch se měli dopustit 
dva Mostečané ve věku 24 a 31 
let. Dvojice se měla v září vlou-
pat ve Velebudicích do firemní 
jídelny, kde z odloženého ba-

tohu měla odcizit peněženku 
s doklady a hotovostí. Ve stejný 
den měli muži vniknout do do-
mu v ulici Budovatelů. Vykopli 
vstupní dveře a pokusili se ná-
silím dostat do bytu. U dalších 
bytů na patře přelepili dveřní 
kukátka. Zloděje vyrušil oby-
vatel domu a ti se přesunuli do 
vyššího patra. O pár dnů poz-
ději se dvojice v noci vloupa-
la v centru Mostu do komerč-
ní budovy a z kanceláře měla 
odcizit 12 telefonů. Muži na-
páchali škodu za více než 44 ti-
síc korun. Vyšetřovatel je obvi-
nil z krádeže vloupáním a z po-
škození cizí věci. Oba již byli 
v posledních letech odsouzeni. 
Soud v Mostě je vzal  do vazby. 

(sol)

„Krajské odysey se zúčastní 
všechny okresy Ústeckého kraje. 
Úkolem pro soutěžící týmy, slo-
žené ze dvou žáků základních 
a dvou žáků středních škol, je vy-
robit kladkostroj se čtyřmi klad-
kami. Zároveň se hodnotí celko-
vé provedení a celková síla tahu 
siloměrem,“ popsal soutěž zá-
stupce ředitele školy pro prak-
tické vyučování Milan Janou-
šek. 

Pro účastníky Strojírenské 
odysey byla akce velkou zkuše-

ností. Většina považovala sou-
těž za velkou inspiraci. Středo-
školáci měli možnost mladším 
parťákům z  týmu předvést, co 
se na střední škole naučili a žá-
ci základních škol mohli proká-
zat vlohy pro technické vzdělá-
vání. To je pro zaměstnavatele 
v  Ústeckém kraji velmi důleži-
té. Kvalitně připravení zaměst-
nanci ve strojírenských oborech 
stále chybí. Pro žáky středních 
škol jsou technické obory stá-
le více atraktivní. Strojírenská 

odysea je jednou z aktivit, kte-
rou Ústecký kraj propojením 
technického vzdělávání a poža-
davků zaměstnavatelů podpo-
ruje. „Chceme daleko více pro-
pojit spolupráci našich škol se 
zaměstnavateli, kteří mají zájem 
o absolventy z  technických obo-
rů. Naším cílem je mladé lidi do 
technických oborů kvalitně při-
pravit,“ doplnil náměstek hejt-
mana Martin Klika. Strojíren-
ská odysea je další podobnou 
akcí, které Ústecký kraj pořá-
dá. Znalosti a dovednosti už žá-
ci středních a základních škol 
předvedli, například v  oboru 
chemie nebo robotika.  

(ink) 

Strojírenská odysea opět
prověřila žáky a studenty

Studenti a žáci se tentokrát mu-
seli v soutěži „poprat“ s výrobou 
kladkostroje se čtyřmi kladkami.

ÚSTECKÝ KRAJ - Středoškoláci a žáci základních škol Ústeckého 
kraje si změřili síly ve Strojírenské odysee. Ve Střední škole tech-
nické, gastronomické a automobilní Chomutov předvedli, že doká-
ží vyrobit kladkostroj a spolupracovat v týmu. 



zpravodajství/inzerce8. listopadu 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

 ■ Koupím LP gramofonové desky, 
větší množství nebo sbírka vítána. Při-
jedu. Tel.: 721 442 860 i SMS

 ■ Prodám použité – ušák 1 000 Kč,  

2 x lednice 900 Kč/ks, šuplíkový mrazák 
– vysoký 900 Kč, chodítko pro dospělé 
– opěra a sedátko – málo použité 1 000 
Kč. Tel.: 607 277 880 – večer

 ■ Prodám velkou palmu 19 listů 
– 50% sleva 1 000 Kč, sporák na PB –  
1 800 Kč, cvičební lavici na posilování 
900 Kč – téměř nepoužívaná. Tel.: 607 
277 880 – večer

 ■ Nabízím skleněný stůl, délka 135 
cm, šíře 75 cm, výška 50 cm. Tel.: 721 
138 719

 ■ Prosím hodné lidi – darujte starší 

TV za odvoz. Platí stále. Děkuji. Tel.: 606 
583 342

 ■ Darujte, prodejte levně své DVD, 
knihy, časopisy – Most – Litvínov. Tel.: 
606 583 342

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, vý-
lety 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 občas-
ným schůzkám. Tel.: 731 389 028

 ■ Žena 46 let, silnější postavy z Mos-
tu, hledá pro sebe a 15letého syna 
hodného, věrného muže, který by nás 
měl rád. Dítě a menší tělesná vada není 
překážkou. Tel.: 721 936 740

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

50 m2, ulice Obránců míru 360, po rekon-
strukci bytového jádra (koupelna, WC, ku-
chyň), dům je zateplen + plastová okna.  
E-mail: cizagro@dac.cz, tel: 602 651 134, 
722 469 471.

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

 K registraci se mohou přihlá-
sit zdraví lidé  od 18 do 35 let 
s váhou vyšší než 50 kg a plat-
ností pojištění na území ČR. Při 
náboru se provádí stěr z úst-
ní sliznice. Není tedy nutné ab-
solvovat odběr krve. Dárci vstu-
pují do registru  po podpisu pl-
ně informovaného souhlasu 
a vyplnění vstupního formulá-

ře. Pro zápis je potřeba kartička 
zdravotní pojišťovny a občanský 
průkaz.

Kostní dřeň je stále nena-
hraditelnou součástí léčby ne-
mocí krvetvorby. Každoroč-
ně v ČR onemocní stovky li-
dí včetně mladých i malých dě-
tí. Nejznámější a nejčastější me-
zi těmito nemocemi  je leuké-

mie. Následují ji zhoub-
né nádory krvetvorby, 
těžké útlumy krvetvor-
by nebo imunity. Trans-
plantaci kostní dřeně ab-
solvuje v naší zemi něko-
lik set pacientů. Z toho  
75 % dárců  je od nepří-
buzného dobrovolného 
dárce. I přesto, že je ak-
tuálně v národním regis-
tru dárců dřeně více než 
90 tisíc dobrovolníků, bo-
hužel pro každého čtvrté-
ho pacienta se „jeho“ dár-
ce kostní dřeně nenajde 
a umírá. Proto je nutné 
počet dobrovolníků v re-
gistru neustále zvyšovat! 
„Čím větší vzorek popu-
lace máme, úměrně zvy-
šujeme  šanci na uzdrave-
ní pro každého nemocné-
ho. Děkujeme proto všem, 
co se k nám rozhodnou při-
dat,“ říká mluvčí Českého 
národního registru dárců kost-
ní dřeně Klára Conková. Neda-
rujete „jen“ kostní dřeň, ale i ži-
vot. Staňte se součástí něčeho, 
co má rozhodně smysl. Ti, co 

chtějí pomoci nadaci i jinou for-
mou než přímým dárcovstvím, 
mohou přispět i finanční část-
kou. Více na www.kostnidren.cz

(sol)

Darujte kostní dřeň, darujte život!
ÚSTECKÝ KRAJ – V úterý 12. listopadu proběhne na Krajském úřadě 
Ústeckého kraje v Ústí nad Labem nábor nových dárců kostní dře-
ně. Dobrovolníci se mohou zapsat od 11  do 15.30 hod. ve 2. patře 
na konferenčním sále. Zájemci mohou přispět i pomocí dárcovské 
DMS, případně i na účet. 

Patronkou ústeckých náborových akcí 
se stala modelka a zakladatelka Na-
dačního fondu VK Veronika Kašáko-
vá, která se do registru zapsala letos  
v dubnu.

DáRCoVSKá DMS JEDNoRáZoVá I DLoUHoDoBá
Pro jednorázový dar je možné zaslat dárcovskou DMS na 
číslo 87 777. Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. 
DMS KOSTNIDREN 30
DMS KOSTNIDREN 60
DMS KOSTNIDREN 90

Pro dlouhodobou podporu, kdy vám bude z účtu auto-
maticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 korun, je možné 
zasílat na číslo 87 777 DMS ve tvaru: 
DMS TRV KOSTNIDREN 30
DMS TRV KOSTNIDREN 60
DMS TRV KOSTNIDREN 90

Smyslem této akce je připome-
nout důležitost dárcovství krev-
ní plazmy a upozornit na nedo-
statek této životodárné tekutiny. 
Všichni dárci, kteří dorazili, do-
stali certifikát a dárek.  „Dárcům 

patří velké poděkování, protože 
vedle krve je právě krevní plazma 
tím, co lékařům usnadňuje jejich 
práci a zachraňuje životy. Kromě 
toho ale musím ocenit také per-
sonál odběrového centra, protože 

i během těchto hektických dní vše 
zvládl s  lehkostí, profesionalitou 
a dobrou náladou,“ řekl náměstek 
hejtmana Zděněk Matouš.

Během dvou týdnů se u Plasma 
Place podařilo vybrat dohromady 

2 394 litrů krevní plazmy. Za dár-
ci přišly také známé osobnosti. 
V Praze to byl tenista Tomáš Ber-
dych a rybář Jakub Vágner, V Ús-
tí nad Labem kromě náměstka 
Matouše, hokejista Jan Čaloun, 
České Budějovice navštívil hoke-
jista Aleš Kotalík.                 (nov)

Dárci plazmy překonali rekord

V kategorii Showdance Stan-
dard Alexandr a Maria Shmo-
ninovi. V  Showdance Latina 
zvítězil německý pár Sergiu 
Maruster a Anastasia Stan. Zla-
tému hřebu večera předchá-
zel zajímavý program. „Jsem 
rád, že publikum v  Ústí může 
již padesát let sledovat ty nej-
lepší české i zahraniční taneč-
níky. Přeji organizátorům do 
další padesátky hodně energie 
a nadšení, bez kterého by tento 
krásný svátek tance nemohl po-

kračovat,“ uvedl Jaroslav Dub-
ský,  předseda Výboru Zastu-
pitelstva Ústeckého kraje pro 
kulturu a památkovou péči. 
Letošním tanečním večerem 
provázala Kamila Tománková 
a herec a moderátor Jan Čen-
ský. „Vážíme si, že diváci na tu-
to akci chodí dlouhodobě, navíc 
sem chodí mnoho lidí, kteří ta-
nec obvykle nesledují,“ podo-
tkl hlavní organizátor akce Pe-
tr Barnat. 

(nov)

Taneční šou opět slavila výjimečný  úspěch

Nicol Cupalová a Robin Matěj-
ka zvítězili na MČR Showdance 
v kategorii Latina.

Norský pár Lars Olav Eltervaag 
a Paraskevi Zygouri při vášnivé 
rumbě.

ÚSTECKÝ KRAJ - Sportovní hala Slunety v krajském městě byla dě-
jištěm  netrpělivě očekávaného jubilejního 50. ročníku Mezinárod-
ního tanečního festivalu, který je zapsán do programu Rodinného 
stříbra Ústeckého kraje. Ústecké publikum si podmanil stejně jako 
loni ruský taneční pár.

ÚSTECKÝ KRAJ - Odběrové centrum Plasma Place uspořádalo již podruhé Týden krevní plazmy. Nako-
nec se podařilo překonat rekord v počtu litrů odebrané plazmy. 
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První prohra  
Mostu v MOL lize
Poprvé se v letošní sezo-

ně vrátili Černí andělé domů 
bez bodů. Stalo se tak v dal-
ším utkání MOL ligy na pa-
lubovce v Porubě, kdy hráč-
ky DHK Baník Most prohrá-
ly o branku 26:25. 

Na hokej v neděli  
17. listopadu

K dalšímu domácímu ex-
traligovému utkání nastoupí 
hokejisté HC Verva Litvínov 
až v  neděli 17. listopadu. Ti 
se svým příznivcům předsta-
ví v utkání proti Spartě Pra-
ha. Zápas na Zimním sta-
dionu Ivana Hlinky začne 
v 15.30 hodin. 

Baník Souš čeká 
derby s Louny

Náš jediný zástupce ve fot-
balové divizi B, celek Baníku 
Souš, se opět představí do-
ma. Po výhře 1:0 na Meteo-
ru vyzve v derby utkání SE-
KO Louny. Utkání se hra-
je na hřišti v  areálu Baníku 
Souš v sobotu 9. listopadu od 
14.00 hodin 

Horní Jiřetín přivítá 
Sokol Srbice

Duel dvou Sokolů se ode-
hraje v  sobotu 9. listopadu 
v Horním Jiřetíně. Domácí 
tým se zde představí v  dal-
ším utkání krajského přebo-
ru v  kopané dospělých pro-
ti Srbicím. Utkání začíná 
v 10.30 hodin. 

Mostecký FK 
nastoupí proti 

Litoměřicku
Další domácí duel čeká ta-

ké fotbalisty Mosteckého FK. 
Ti v zápase 14. kola krajské-
ho přeboru v kopané dospě-
lých nastoupí proti FK Lito-
měřicko. Střetnutí se ode-
hraje v  sobotu 9. listopadu 
na Fotbalovém stadionu Jo-
sefa Masopusta v  Mostě od 
10.15 hodin.  

Závody v plavání
Na mosteckém Aquadro-

mu se uskuteční 9. 11. tra-
diční závody v plavání „Vel-
ká cena Mostu a Memori-
ál Jiřího Vachulky“. Celore-
publikové závody probíhají 
za účasti nejlepších plavců 
a reprezentantů ČR. Jed-
ná se o celodenní akci, kte-
rá je zpřístupněna široké ve-
řejnosti. Bazénová hala bude 
pro veřejnost otevřena až od 
18.30 do 21 hodin.

Série čtyř utkání 
juniorů doma

Junioři HC Litvínov ab-
solvují sérii čtyř domá-
cích zápasů v  řadě. V  pátek  
15. listopadu přivítají Jihla-
vu (od 17 hod.). Následují-
cí den v  sobotu 16. listopa-
du budou hrát s  Brnem (od 
17 hod.). Ve čtvrtek 21. lis-
topadu vyzvou od 17 ho-
din Spartu Praha a v sobotu  
23. listopadu od 16 hodin 
pražskou Slavii.                   (jak)

Redakce se omlouvá 
Marii a Natálii 

V posledním vydání našeho týdeníku jsme čtenáře informova-
li o mimořádném úspěchu dvou svěřenkyň mosteckého Tanečního 
studia Kamily Hlaváčikové, které budou reprezentovat město Most 
na MISTROVSTVÍ SVĚTA v USA. Nominaci v národním výběru 
na  MS WCOPA 2020, které se koná v Kalifornii, mohlo získat pou-
ze 15 z 98 účastníků v několika věkových disciplínách a v různých 
uměleckých žánrech. Za mostecké taneční studio ji získaly  Marie 
Anna Hellmichová a Natálie Anne Kučabová, s jejichž jmény si, 
bohužel, na zveřejněných fotografiích pohrál tiskařský šotek. Jmé-
na dívek zaměnil, za což se redakce omlouvá. Skvělé sportovkyně  
ubezpečujeme, že šotek byl po zásluze potrestán a zavřen do temné 
komory, odkud, pevně doufejme, opět dlouho nevyleze.   (redakce)

Buggyra Racing připravuje 
změny i v technice. Adam Lac-
ko přesedne do zbrusu nového 
vozu DV 50, jehož šéfkonstruk-
térem je opět David Vršecký, 
mimo jiné i dvojnásobný ev-
ropský šampion závodů okru-
hových tahačů. Speciál VK 50, 
připravený týmem konstrukté-
rů a techniků pod vedením Vr-
šeckého pro letošní sezonu, bu-
de pilotovat Teo Calvet. Britský 
pilot Oly Janes, který byl Lac-
kovým týmovým kolegou v  le-
tošním roce, se bude v  sezoně 
2020 věnovat zejména britské-
mu mistrovství okruhových ta-
hačů. Informace tým poskytl 
na veřejné tiskové konferenci, 
jež byla součástí nedělní akce 
The Most Buggyra Speed Fes-
tival na mosteckém autodro-

mu. Fanoušci se dozvěděli také 
novinky před odletem týmu do 
Saudské Arábie na další dakar-
skou misi, jež je nejobtížnější 
automobilovou soutěží planety. 

Návštěvníci, kteří měli do 
areálu vstup zdarma, si moh-
li zblízka a podrobně prohléd-
nout závodní techniku týmu, 
která čítá více než 20 speciálů 
a doprovodných vozidel a jejich 
spanilou jízdu po dráze. Řada 
z  nich si nenechala ujít mož-
nost zažít ostrou jízdu po vel-
kém okruhu v  sedadle spolu-
jezdce. V  závodním trucku, 
speciálu OCR či supersportov-
ním voze Lamborghini, se svě-
řili do rukou zkušených jezd-
ců, například Davida Vršecké-
ho nebo známého brněnského 
pilota Jiřího Mičánka. 

Statické části programu by-
ly vyhrazeny boxy autodro-
mu. Fanoušky zaujala expozi-
ce k  50. výročí vzniku značky 
Buggyra, autogramiáda jezdců 
i beseda s  nestorem dakarské-
ho závodění, navigátorem Jo-

sefem Kalinou. V obležení by-
ly počítačové simulátory.  „Mi-
le nás překvapila také dražba 
o vítěznou trofej Czech Truck 
Prix, nejvyšší nabídka se vyšpl-
hala na čtyři tisíce korun. I přes 
nepříznivé počasí dorazilo na 

festival mnoho fanoušků, kte-
ří se podle ohlasů dobře bavili. 
A to nás samozřejmě těší,“ shr-
nula eventová manažerka spo-
lečnosti AUTODROM MOST 
Michaela Rosenkranzová.                          

   (nov)

Adam Lacko má nové týmové  
kolegy: dcery Martina Koloce

„Aliyyah nastoupí k prvnímu závodu v červenci na německém Nürburgringu, kdy dovrší šestnácti let. V akci ji 
tedy uvidí i domácí fanoušci na okruhu v Mostě při Czech Truck Prix o posledním srpnovém víkendu. Yasmeen 
bude zatím plnit úlohu testovacího a exhibičního jezdce,“ upřesnil pyšný otec Martin Koloc.

Ze dvou zápasů venku  
má Verva tři body

PARDUBICE, TřINEC – Dvě utká-
ní na ledě soupeřů absolvovali 
hokejisté HC Verva Litvínov. Ti se 
nejdříve představili v Pardubicích, 
kde dokázali vyhrát 3:4. Na kontě 
jim tak přistál plný bodový zisk.

„Utkání bylo velmi vyrovnané. 
První dvě třetiny jsme takticky ode-
hráli tak, jak jsme chtěli, měli jsme 
šance a tlačili se do brány, z čehož jsme vytěžili čtyři góly. Ve třetí tře-
tině jsme se nepochopitelně nechali dostat pod tlak. Naštěstí jsme zá-
pas dotáhli do vítězného konce, kde nás podržel především gólman,“ 
řekl po zápase litvínovský trenér Jindřich Kotrla.

Následoval duel na ledě Ocelářů v  Třinci. Tady už Severočeši 
úspěšní nebyli a nakonec odešli poraženi 2:0. 

„Třinec byl jednoznačně lepší ve všech aspektech hry. Převyšoval 
nás v osobních soubojích, bruslení. Jen díky dobrému výkonu naše-
ho brankáře nebylo skóre jiné. Netlačíme se do branky, málo střílíme. 
Třinec zaslouženě vyhrál. Situaci ohledně neuznaného gólu jsme vidě-
li na kostce. Je to o rozhodčích, jak ji vyhodnotí, my tohle nemůžeme 
ovlivnit,“ konstatoval trenér Radim Skuhrovec.

Dynamo Pardubice – HC Verva Litvínov 3:4 (0:2, 0:2, 3:0). 
Branky a nahrávky: 41. R. Kousal (Tybor), 44. Mandát (Tybor, 
Holland), 60. Mikuš (J. Zdráhal, Látal) - 16. Petružálek (Jarůšek), 
19. Jarůšek (V. Hübl, L. Doudera), 31. Helt (Jarůšek, Petružálek), 32. 
Jarůšek (Petružálek, Hübl).

Oceláři Třinec – HC Verva Litvínov 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).  Bran-
ky a nahrávky: 2. Hrňa (P. Vrána), 37. P. Vrána (M. Doudera). (jak)

SäVEHOF  - černým andělům, 
házenkářkám DHK Baník Most, 
se v  dalším utkání Ligy mistrů 
nepodařilo uspět na švédské 
půdě  a s  domácím IK Sävehof 
nakonec prohráli 24:19 (12:8).

„Nevyšel nám úvod ani jed-
noho poločasu, což bylo zřejmě 
klíčové. Když jsme se dostali do 
tempa, naše hra se výrazně zlep-
šila,“ uvedl po zápase na tiskové 
konferenci trenér mosteckého 
týmu Ondřej Václavek. Druhým 
důležitým důvodem neúspě-
chu bylo podle něj velké množ-
ství neproměněných šancí, na 
utkání Ligy mistrů jich bylo ze 
strany mosteckého týmu až pří-
liš. „Z tohoto pohledu jsem tro-
chu zklamaný, více než deset na-
šich stoprocentních šancí skonči-
lo na brankářce soupeře. Alespoň 
ale víme, jak na tom jsme a na 
co se před posledními dvěma zá-
pasy připravit. Obzvlášť zápas 
proti Krimu v příštím týdnu do-
ma pro nás bude klíčový a právě 
v něm se rozhodne, kdo postoupí 
do dalších bojů Ligy mistrů,“ do-
plnil trenér. 

„Sävehof odehrál skvělý zá-
pas, moc nám toho nedovolil 
a už na začátku se rozhodovalo. 
Líbil se mi jejich výkon, jak ka-
ždá z hráček hrozila na bránu,“ 
řekla po utkání brankářka Čer-

ných andělů Dominika Müllne-
rová, která byla společně s gól-
mankou soupeře Wilmou Kro-
on Andersson vyhlášena nejlep-
ší hráčkou utkání. 

„V prvním poločase nám ne-
fungovala obrana úplně podle 
našich představ, ale ve druhé půli 
se obrana i ve spolupráci s bran-
kářkou zlepšila, a to asi rozhod-
lo. Nebylo to snadné utkání, ne-
dařilo se nám proměňovat všech-

ny šance, brankářka soupeře byla 
výborná, ale jsme rádi za prv-
ní výhru v letošním ročníku Li-
gy mistrů,“ dodal spokojeně asi-
stent trenéra IK Sävehof Andre-
as Wallin. 

Ik Sävehof – DHk Baník 
Most 24:19 (12:8). Branky Mos-
tu: Zachová 6, Kostelná 3, Dvo-
řáková, Mikulčík, Šustková po 
2, Borovská, Eksteinová, Jungo-
vá, Poláková.                        (jak)

Černým andělům se ve Švédsku nedařilo,   
prohráli s domácím IK Sävehof

MOST - Novou posilou úspěšného tuzemského týmu Buggyra Ra-
cing pro evropský šampionát okruhových tahačů European Truck 
Racing Championship (FIA ETRC) v  sezoně 2020 je osmnáctiletý 
francouzský talentovaný mladík Teo Calvet. Stane se tak partne-
rem mistra Evropy z roku 2017 Adama Lacka. Doplní je patnácti-
letá dvojčata Aliyyah a Yasmeen, dcery zakladatele a šéfa týmu 
Martina Koloce. 

Natálka Maruška



1975 – Z piaristického gymnázia 
se v roce 1975 knihovna opět 
stěhovala, a to do budovy 
bývalé polikliniky v Jarošově ulici, 
ještě ve starém Mostě. 

fotoreportáž25. října 201912

Městská knihovna v Mostě se bude stěhovat. To je už jisté. Přesídlit by měla do no-
vě rekonstruovaného Repre, a to zhruba v roce 2022. Představu, jak by měla „no-
vá“ knihovna vypadat, už město má. Budova bude bezbariérová, s výtahem. Nová 
knihovna by se tak mohla stát nejen oblíbeným místem setkávání a skutečným kul-
turním a komunikativním centrem ve městě, ale i místem, které nabídne lidem řa-
du dalších aktivit.

Současná budova za zenitem
Stávající budova knihovny je z 80. let minulého století. Stavebně je zastaralá a energe-
ticky je její provoz velmi náročný. Objekt není tepelně izolovaný, takže aby se prostory 
alespoň trochu vytopily, spotřebuje se velké množství tepelné energie, což se prodražu-
je. Některými místy ve střeše stále zatéká, stejně jako do suterénu. Každou chvíli se ře-
ší drobné či větší problémy s rozvody elektřiny a vody. Jednoduchá oprava nic nevyřeší.  
„Budova knihovny je v tristním technickém stavu a její rekonstrukce by si vyžádala téměř 
400 milionů korun. Město Most má již v současné chvíli zpracovanou projektovou doku-
mentaci v hodnotě 20 milionů Kč na rekonstrukci Repre. V souvislosti s náklady, které nás 
bude stát Repre, je velmi nepravděpodobné, že bychom v řádu dalších stamilionů investo-
vali do stávající budovy knihovny,“ uvedl mostecký primátor Jan Paparega. 

Kde se zrodil nápad…
Návrat kulturního a společenského života do centra města - to je jeden z požadavků ve-
dení města. Z uvedených důvodů byla dána přednost variantě Repre s knihovnou. Ná-
pad přestěhovat knihovnu do Repre vznikl už v roce 2015, kdy kulturní dům určený 
k demolici město přebíralo zpět od firmy Crestyl a začalo připravovat jeho moderniza-
ci. V roce 2016 proto město nechalo zpracovat studii využitelnosti a statický průzkum 
prokázal, že knihovnu lze do Repre přemístit. Rekonstrukce knihovny je jedním z pilí-
řů Strategického plánu města Mostu. 

Knihovna 21. století
Významná část budovy rekonstruovaného Repre je projektovaná podle současných 
požadavků na knihovny 21. století. Celek je pak koncipován jako městské komunitní 
a společenské centrum, které nabídne kromě knihovny také nové kino, rekonstruova-
né planetárium, kavárnu s restaurací a velký společenský sál. To vše vzájemně prováza-
né a propojené. Knihovna bude mít k dispozici i několik přednáškových místností. Ná-
vštěvníci budovy budou využívat už i vstupní halu s recepcí, která bude spojená s kavár-
nou. Ve vstupní hale budou klidové zóny pro setkávání všech věkových kategorií, vý-
stavní nebo přednáškové prostory. Přístup do knihovny bude bezbariérový s výtahem 
do výpůjčních prostor. Nová knihovna bude disponovat velkým oddělením a hernou 
pro děti, oddělením naučné literatury, oddělením beletrie a moderně vybavenou stu-
dovnou a čítárnou, tak jak je tomu i dnes. A to vše v jednom patře. Ve volném výběru 
bude k dispozici bohatý knižní fond a obsáhlý bude také sklad knižního fondu doplně-
ný o sklad pro regionální funkce o celkovém počtu asi 200 000 kusů.

Popularita kulturního stánku stoupá
Do mostecké knihovny v loňském roce zavítalo více než 66 tisíc návštěvníků. V kině 
Kosmos zhlédlo filmovou produkci přes 33 tisíc diváků. Do planetária se přišlo podívat 
více než 3 500 diváků. V součtu je to více než 100 tisíc návštěvníků za rok. Která spor-
tovní nebo kulturní organizace může říct, že na její akce přijde za rok více než 100 ti-
síc lidí? To potvrzují i republiková čísla návštěvnosti v jiných knihovnách. „Kromě půj-
čování knih v roce 2018 uspořádala knihovna 240 přednášek, besed a kurzů pro děti i do-
spělé,“ uvedl ředitel knihovny Petr Petrik.

Petice proti stěhování 
Proti budoucímu stěhování městské knihovny vznikla v Mostě petice. Autoři nesouhla-
sí s jejím přesunutím do nově zrekonstruované budovy kulturního domu Repre v ro-

ce 2022. „Otázkou, co s objektem současné knihovny, se od po-
čátku tohoto konceptu zabýváme. Zatím na ni ale ještě není 
jednoznačná odpověď. Budeme se snažit najít řešení, jak bu-
dovu zachovat a využívat pro potřeby občanů města. Možností 
je i prodej budovy, kdy by v kupní smlouvě byl pevně zakotven 

účel jejího využívání. Její využití je svým charakterem a umístě-
ním vhodné například pro vzdělávání, kulturu, případně adminis-
trativu (formou prodeje či pronájmu) při zachování architektonic-
kých hodnot objektu, včetně zmiňovaného uměleckého osvětlovacího 
tělesa,“ uvedl primátor Paparega.                                                    (sol)
 

Quo vadis, knihovno?
1919 - Česká městská knihovna byla v Mostě založena po vzniku Československa v roce 1919. 
Sídlila v budově staré pošty ve Vodní ulici ve starém Mostě.

1979 - Protože knihovna v novém Mostě nebyla v avizovaném termínu dostavěna, knihovna 
se musela z bývalé polikliniky provizorně přemístit do Kopist. Zde zůstala rok.

1945 - Po skončení druhé světové války  se knihovna  
přestěhovala do budovy piaristického gymnázia 
(dnešní oblastní muzeum) a veřejnosti se otevřela  
1. října 1945. 

1980 – Z Kopist se knihovna přestěhovala do 
nového Mostu, ovšem opět jen přechodně do 
budovy lidové školy umění v Moskevské ulici. 

1980 - Knihovna se konečně přesouvá do svého 
současného sídla, do nově postavené budovy - 
nynější Městské knihovny Most v Moskevské ulici.

2022 - Krkolomná pouť mostecké městské knihovny 
by měla skončit v Repre. Sem se má nastěhovat po 

dokončení velké rekonstrukce celého objektu.


