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 � MAĎARSKÉ DOBROTY

MOST –  Město Most pořádá 

15. 11. od  15 hodin ve spolu-

práci se Svazem Maďarů žijí-

cích v českých zemích výsta-

vu tradičních výrobků, ukáz-

ku maďarské gastronomie  

s ochutnávkou a další. Akce 

se koná v Klubu seniorů  

v Mostě v Javorové ulici.

 � TANEČNÍ ODPOLEDNE

MOST – V hotelu Cascade 

si můžete 20. 11. od 16 do  

19 hodin užít Taneční odpo-

ledne. Vstupné je zdarma, 

k tanci i poslechu hraje Jan 

Drábek.

 � MOSTEČTÍ LVI

MOST – V A-BENET ARÉNĚ se 

20. 11. od 18 hodin odehraje 

třetí vzájemné utkání letoš-

ní sezóny mezi Lvy a jablo-

neckými Vlky. Přijďte se po-

dívat, zda domácí MOSTEČTÍ 

LVI opět udělí soupeři dese-

tibrankovou lekci.
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Celkem čtyřikrát ještě used-
nou mostečtí zastupitelé do lavic 
starého sálu na magistrátu. Po-
té se budou tyto prostory kom-
pletně rekonstruovat. „V únoru 
2020 ještě budou zastupitelé na 
stávajícím místě. Duben, červen, 
září a listopad se bude zasedat 
v  Cascade. Možná již v  listopa-
du, nejpozději v prosinci bychom 
pak měli už být v nově rekonstru-
ovaných prostorách,“ uvedl pri-
mátor Jan Paparega. 

Nová zasedačka zachová stá-
vající půdorys. „Bude zde rov-
né sezení, vpředu s prostorem pro 
radní a vedení města. Zastupitelé 
budou sedět podobně jako nyní. 
Byla i varianta půlkruhu. Kapa-
citně by to ale bylo nekomfortní 
a od této varianty jsme ustoupi-
li,“ informoval primátor. Kapa-
cita nového sálu zůstane stejná. 
Zasedající by ale měli mít větší 
komfort. „V obvodu budou žid-
le sklápěcí, aby byl prostor maxi-
málně využit,“ doplnil primátor. 
Sál bude klimatizovaný. 

V jednacím sále zůstanou za-
chovány některé prvky a arte-
fakty. Například část pískovco-

vé zdi, lustr a  kazetový strop, 
pod nímž bude vedena kabeláž 
a rozvody pro novou vzducho-
techniku. Stávající atypický lus-
tr se zrestauruje a vyčistí. Na-
opak zmizet by měla prosklená 
okna s barevnými fóliemi a vy-
obrazenými dělníky. „Budeme 
dbát doporučení odborníků a ar-
chitekta, a některé věci zde zůsta-
nou zachovány,“ potvrdil primá-
tor. Rekonstruovat by se mělo 
také sociální zázemí v předsálí. 
„Vybuduje se bezbariérový pří-
stup k balkonku, kde bude ram-
pa. Odhrne se celá střecha. Vše 
se bude dělat nově, včetně zatep-
lení objektu. Nová bude i audio 
a video technika, která si vyžádá 
kolem pěti milionů korun,“ pro-
zradil náměstek primátora Ma-
rek Hrvol. Prostor pro bufet zů-
stane. „Snažíme se získat provo-
zovatele už roky, ale stále marně. 
Jde o neatraktivní prostor. Nára-
zově by mohl být využívaný při 
akcích, které se zde v průběhu ro-
ku konají. Pro celodenní provoz, 
kde lidé nepřijdou do kontaktu, 
je to ale nereálné,“ připustil Ma-
rek Hrvol.

Magistrát čeká investice roku 2020!
MOST – Město chystá rozsáhlou rekonstrukci zasedací síně ve čtvr-
tém patře magistrátní budovy. Akce za zhruba pětatřicet milionů 
korun bude druhou největší v příštím roce.    

Návrh vizualizace z roku 2017. Na základě požadavku odborné veřejnosti se v současné době předělává projektová dokumentace, v níž zůstanou za-
chovány stávající podhledy, lustr a další artefakty. 

CHCETE HVĚZDU?
Je na prodej!

LITVÍNOV -  Když se v Litvínově a nejbližším okolí řekne Hvězda, vět-
šinou se asi vybaví kdysi oblíbená restaurace. Ve své době vyhledá-
vané, zcela jedinečné a oblíbené zařízení je od roku 2012 mimo pro-
voz. Téměř opuštěný a nevábně vyhlížející objekt  je nyní na prodej.

Společnost CPI Byty vypsala na prodej bývalé restaurace Hvěz-
da v Litvínově výběrové řízení. „Jedná se o rozsáhlý nebytový pro-
stor blízko náměstí a centra města Litvínov,“ upřesňuje ředitel spo-
lečnosti CPI Byty Petr Mácha. Součástí prodeje nejsou přilehlé by-
tové domy, jejichž část společnost nedávno rekonstruovala. „Prostor 
bývalé restaurace nebyl z naší strany delší dobu využit, proto jsme 
se rozhodli nabídnout jej zájemcům. Věříme, že se najde kupec, kte-
rý ocení dobrou lokalitu a prostory k podnikání,“ říká Petr Mácha. 

Prodej nemovitosti proběhne formou výběrového řízení, kte-
ré bude zajišťovat společnost Naxos. Více informací o nabízené ne-
movitosti a o podmínkách výběrového řízení je k dispozici na in-
ternetových stránkách www.naxos.cz/cs/detail/byvala-restaurace-
-hvezda.

V současné době  jsou všechny prostory v prodávaném objektu 
prázdné, bez nájemních smluv a objekt je před kompletní rekon-
strukcí (vnitřní instalace jsou poškozeny, chybí radiátory a zařizo-
vací předměty).                                                                                 (nov)

Nejzazší termín pro předložení nabídek: 
6. 12. 2019 do 12 hodin!

Současná zasedačka



komunální politika15. listopadu 20192

KONCERT ZRUŠEN!
MOST - Varhanní koncert, který se měl uskutečnit na počest 

svátku 17. listopadu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, je 
z technických důvodů zrušen!                                                        (nov)

Úřad dostane nové „lítačky“      
Město postupně upravuje i další části úřadu. „Snažíme se postupně 

rekonstruovat kanceláře po jednotlivých patrech, aby se  úředníci cíti-
li co nejlépe. Řešili jsme i zásadní věc, klimatizaci. Bohužel tato budo-
va na to nebyla technicky uzpůsobena. Je velký problém, který je řeši-
telný  za ohromné peníze,“ uvedl primátor. Jednu novinku na magis-
trátu v příštím roce ale město plánuje. „Pořídíme za 1,5 mil. Kč  no-
vé otočné vchodové dveře, které se vymění za stávající, protože často 
zlobí,“ prozradil náměstek.                                                               (sol)  

Nová zasedačka...

Muzejní noc bude 
ve znamení badatelů

MOST - Muzejní noc v Oblastním muzeu a galerii v Mostě se tento-
krát bude věnovat živé i neživé přírodě. 

Pracovníci přírodovědného oddělení odkryjí tajemství své práce 
a nechají nahlédnout pod pokličku badatelské činnosti. Návštěvní-
ci budou mít možnost se seznámit s postupy, které vedou k vědec-
kým objevům, a sami si vyzkouší práci badatele. Uvidí také někte-
ré sbírkové předměty, které běžně zůstávají uloženy v depozitářích. 
Pokud máte doma  rostlinu, nerost či živočicha, nebo si nevíte rady 
s tím, co jste vyfotili, vědečtí pracovníci vám s určením rádi pomo-
hou. Určitě se najde i  drobnost, kterou si můžete odnést domů. Mu-
zejní noc proběhne v pátek 22. listopadu od 16 do 21 hodin v hlavní 
budově Oblastního muzea a galerie v Mostě. Vstup je zdarma. (nov)

MOST – Most má na stole roz-
počet, který budou v prosinci 
schvalovat zastupitelé. Prostor 
pro podněty mají nyní i občané 
- návrh rozpočtu bude vyvěšen 
na úřední desce. Rozpočet  také 
čeká tradiční  kolečko napříč 
spektrem politických klubů.   

Rozpočet Mostu na rok 
2020 je navržen jako schodko-
vý. „Kapitálový rozpočet je ve 
schodku 214 mil. Kč, což je způ-
sobeno plánovanými investice-
mi. Výsledek běžného rozpočtu je 
v přebytku 138 mil. Kč. To je nej-
více za posledních deset let. Sal-
do schodku je zhruba 82 milio-
nů korun,“ komentoval náměs-
tek primátora Marek Hrvol.  

Rozpočet pro příští rok je 
konzervativní. „V průběhu roku 
bychom se měli dostat na vyrov-
naný rozpočet, spíše přebytkový, 
jako tomu bylo i v posledních pě-
ti letech. Vloni byl schodek plá-
nován vyšší,“ uvedl náměstek. 
Hospodaření k letošnímu říjnu 
je v přebytku 150 mil. Kč. Od-
ráží se zde velké rezervy v  da-
ňových příjmech. „Rozpočet na 
rok 2020 zabezpečuje všechny 
potřeby organizací města, ať už 
jde o technické služby, sportovní 
halu, městskou knihovnu, mate-
řinky či ZŠ. Požadavky byly z 90 
procent uspokojeny,“ konstato-
val Marek Hrvol.  

Běžné výdaje v  návrhu  roz-
počtu zaznamenávají výrazný 
nárůst pro mzdové prostřed-
ky. Zvýšit by se měly v průměru 
o pět procent, a to napříč vše-
mi městskými organizacemi. 
Největší koláč mzdových pro-
středků si ukrojil magistrát, a to 
vzhledem k velkému počtu za-
městnanců. Mandatorní výda-
je jsou plánované jako obvyk-
le. Novinkou je například mi-
lion korun pro finanční komisi 
na podporu malého a středního 
podnikání.  

Hlavní v rozpočtu na rok 
2020 jsou investiční akce. 
V součtu představují kolem 300 
milionů korun. Jsou zahrnu-
ty do kapitálových výdajů, kte-
ré  v  návrhu  činí 343 milionů 
korun. 

Největší investiční akcí příš-
tího roku je rekonstrukce 15. 
základní školy za zhruba 50 
milionů korun. „Do budouc-
na  zbývají zateplit ještě  3. a 18. 
ZŠ. Máme je ve výhledu dalších 
let. 15. ZŠ se bude rekonstruovat 

z  dotací, podpora činí 40 pro-
cent. Tu ale obdržíme až v  roce 
2021. Město tedy bude akci fi-
nancovat zatím ze svého,“ infor-
moval náměstek.  

Druhou největší investiční 
akcí je rekonstrukce zasedací 
síně magistrátu města za zhru-

ba 35 milionů korun. Třetí vý-
znamnou akcí  za 20 mil. Kč 
bude rekonstrukce třídy Budo-
vatelů. Dostane nový asfaltový 
povrch, a to ve dvou částech - 
od dopravního podniku k Roz-
květu, a také od Prioru k  zim-
nímu stadionu. „Střed Budova-

telky zatím zůstane s  ohledem 
na vyhlášenou architektonic-
kou soutěž na bulvár v  centru, 
neopraven. Abychom případně 
mohli do akce zahrnout stavební 
úpravy a zbytečně neničili nový 
povrch,“ vysvětlil Marek Hrvol.  

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Rozpočet Mostu je na stole 

Na jaké iNvestice se v roce 2020 ještě dostaNe…
 �Modulové bydlení v Chanově (20 mil. Kč). 
 � Rekonstrukce celé ulice V. Talicha včetně chodníků, komunikací a parkovacích míst (17 mil. Kč). 
 � Úpravy parkoviště v ulici J. Fučíka (5 mil. Kč). 
 �Opravy autobusových zastávek. S  tím budou souviset i omezení v  dopravě. V  příštím roce 
se opraví zastávky a povrchy komunikací v ulicích J. Průchy a naproti bývalému KSČ, dnešní  
Jungle arény.  

 � Rekonstrukce druhého hřiště na Benediktu, vybudování nového parkourového hřiště na Šibe-
níku a  revitalizace hřiště na softbal.  

 � Výkupy bytů (10 mil. Kč). 

PodPoru dostaNou Nové Projekty
 � Projekty, které si zvolí sami občané. Hlasovat o nich budou moci prostřednictvím Mobilního 
rozhlasu (2 mil. Kč). 

 � Studie a projekty, jako jsou například nástavby parkovišť. První by se měly začít stavět v násle-
dujících letech (1 mil. Kč).  

 � Studie proveditelnosti na výstavbu nové tréninkové haly, která bude součástí stávající spor-
tovní haly. 

 � Zajištění vyšší bezpečnosti přechodů. 
 � Zeleň a opatření v boji proti suchu.   

Do rozpočtu mohou nyní začít mluvit i občané Mostu.
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Provoz kluziště zahájen!
MOST – Primátor Mostu Jan Paparega a ředitel Sportovní haly 
v Mostě Petr Formánek slavnostně zahájili tento týden provoz mo-
bilního kluziště v parčíku u mosteckého magistrátu.

Otevírací doba je ve všední dny od 14 do 19 hodin (dopoledne 
bruslí školy a školky), o víkendech pak od 10 do 19 hodin. Provoz 
kluziště je závislý na počasí. Vstupné je jednorázové, časově neome-
zené: 40 korun pro dospělého, 30 korun pro dítě. Rodinné vstup-
né (max. dva dospělí a dvě děti) je 100 korun. Padesát korun (spolu 
s vratnou zálohou 500 korun) zaplatíte za půjčení páru bruslí. (nov)

Hejtman s primátorem 
zahájili šachový turnaj

MOST – V hotelu Cascade probíhá od středy 13. listopadu šachový tur-
naj. Potrvá do neděle 17. listopadu. Turnaj slavnostně zahájil hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a primátor Mostu Jan Paparega.

Přihlášeno je šedesát hráčů v mladší kategorii (postupujících 
z krajských kol) a 46 ve starší kategorii. Osm nejlepších chlapců a osm 
nejlepších dívek z obou kategorií postoupí na republikový šampionát 
příští rok v březnu. Doprovodného turnaje Cascade Open by se mě-
lo zúčastnit okolo třiceti hráčů. Turnaj mistrovství Čech do 8 a 10 let 
a Cascade Open 2019 pořádá Šachový klub Most ve spolupráci se z. s. 
Společně pro Blažim. Klání probíhá za podpory města Mostu a Kraj-
ského úřadu Ústí nad Labem.                                                           (nov)

Šachový turnaj v mosteckém hotelu Cascade zahájil hejman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček (první zleva) s primátorem Mostu Janem Papa-
regou (druhý zleva).

Zimní radovánky v parčíku u magistrátu zahájil Petr Formánek (vlevo)  
s primátorem Janem Paparegou (vpravo).



Most chystá od příštího roku 
pro podnikatele novinku. Vy-
hlásí grantovou výzvu na pod-
poru malého a středního podni-
kání. Na  grant vyčlenilo v roz-
počtu jeden milion korun, kte-
rý bude v gesci komise finanční 
Rady města Mostu.  Nový do-
tační program schválili již rad-
ní  a bude viset na úřední des-
ce. „Poskytování finančních pro-
středků budeme preferovat ze-
jména na investiční věci. Určitě 
nemáme v  úmyslu, aby dota-
ce putovaly na proplácení mezd, 
školení a podobně. Chceme pod-
pořit věci, které jsou vidět a jdou 
lehce zkontrolovat. Například 
vybavení provozoven apod.,“ 

uvedl náměstek primátora Ma-
rek Hrvol a dodal: „Chceme cílit 
především na zvýšení kvality slu-
žeb pro občany, a to nejen v cent-
ru města, ale  i v okrajových čás-
tech, jako jsou Rudolice, Souš, 
Vtelno, Čepirohy. Aby mohli pod-
nikat lidé i zde, nemizely večerky 
a další služby.“ 

Novým dotačním progra-
mem se město Most částečně in-
spirovalo v  Kadani. „Nepočítá-
me, že bychom každému žadateli 
poskytli tu nejvyšší možnou část-
ku. Bylo ale nutné požadovanou 
finanční část zafixovat. Mohlo by 
se jednat v průměru o padesát ti-
síc korun. Na dotaci by si  moh-
lo sáhnout například dvacet sub-

jektů. Tento projekt je pilotní, je 
to pro nás velká neznámá. Zjis-
tíme, jaký bude zájem, jaký bu-
de objem žádostí a jaké to bude 
mít využití. Není vyloučeno, že 
bychom do budoucna tuto pod-
poru nemohli rozšířit,“ podotkl 
náměstek. 

Město je připraveno i na vari-
antu, že by chtěli žadatelé pení-
ze zneužít, či je vynaložit na ji-
ný účel, než pro jaký by byla do-
tace schválená. „Zájemce  se při-
hlásí se svým podnikatelským 
záměrem a komise pečlivě zváží, 
zda by mohl mít efekt pro obča-
ny města i pro samotné podnika-

tele,“ upřesnil náměstek. Podle 
výše dotace pak následně do-
poručí žádost ke schválení ra-
dě města. Pokud by se jedna-
lo o přidělení částky nad pade-
sát tisíc korun, bude muset žá-
dost schválit i zastupitelstvo. 
Součástí dotace bude i udržitel-
nost projektu. „Během této doby 
bude podnikatelský subjekt pod-
léhat kontrole. Pokud by provo-
zovna podmínky dotace neplni-
la, muselo by následně dojít ke 
krácení příspěvku, případně k je-
ho úplnému návrácení,“ doplnil 
Marek Hrvol.    

(sol)
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Z eptali jsme se...

Podnikatelé budou moci již na začátku příštího roku žá-
dat o podporu, která by mohla pro jednoho žadatele či-
nit až dvě stě tisíc korun. 

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 12. platové třídě.

1. 1. 2020, případně dle domluvy.

Přihláška musí být 
doručena nejpozději 

do 25. 11. 2019 – 12.00 hodin.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ing. Petr Krupička

Telefon: pevná linka: 476 448 338, 734 417 244
E-mail: Petr.Krupicka@mesto-most.cz

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

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

VEDOUCÍ 
ODBORU SPRÁVNÍ 

ČINNOSTI 

Statutární město Most dne 8. 11. 2019 oznamuje vyhlášení
výběrového řízení

na obsazení vedoucí pracovní pozice 

POŽADAVKY: 

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:

Řídit odbor správních činností v plném rozsahu jeho působnosti včetně 
agendy oddělení matriky a evidence obyvatel, oddělení správního, 
oddělení dokladů, oddělení registrací, dopravy a komunikací.

PRACOVNÍ NÁPLŇ:

PŘEDPOKLÁDANÝ 
NÁSTUP DO FUNKCE:

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

min. 3 roky praxe v řídící funkci s prokazatelnými zkušenostmi 
s organizací a vedením kolektivu,

vítána praxe ve veřejných službách a správě, zejména v oblasti 
správních činností (přestupky, evidence vozidel, řidičské průkazy, 
doprava, komunikace, matriční agenda, evidence obyvatela 
dokladů),

znalost zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schopnost samostatného úsudku a rozhodování, příjemné 
vystupování, komunikativnost,

�exibilita, výborný písemný projev,

výborná znalost práce na PC – Microsoft O�ce 2010 (Word, Excel, 
Outlook).

Šest milionů korun vyčleni-
lo město v návrhu rozpočtu na 
rok 2020. Za tyto peníze by se 
měl nově nasvítit hrad Hněvín. 
Svítí sice již nyní, ale ne ze všech 
stran, a navíc špatně. V  mlha-
vém počasí není dominanta pří-
liš vidět. „Nový projekt na osvět-
lení hradu již máme. Chtěli by-
chom ho realizovat v příštím ro-
ce. Hrad si to jako dominanta 
zaslouží. Osvětlení bude mo-
derní, bude možné volit i barev-
né varianty, “ prozradil primá-
tor Jan Paparega. Například se 
tak bude moci rozsvítit do pur-
purové barvy v rámci Světového 
dne předčasně narozených dětí. 
Hněvín by měl být osvícený z ví-
ce  stran, takže bude zářit i od 
Chomutova a Litvínova. V příš-

tím roce by se také měly opra-
vit některé hradní zdi. „Tři mi-
liony korun jsme v  rozpočtu vy-
členili také na nejnutnější opravy 
hradeb, které se hroutí a je zapo-
třebí je opravit. Začneme nejnut-
nějšími opravami a pokračovat 
budeme i v příštích letech. Celko-
vě bude zapotřebí na opravy hra-
deb kolem deseti milionů korun,“ 
doplnil náměstek primátora Ma-
rek Hrvol. 

V  příštím roce skončí i pro-
nájem hradu soukromému ná-
jemci, kterým je společnost Ju-
nek R. „Smlouva končí k 31. 12. 
2020 a společnost již nemá zá-
jem o provozování služeb na hra-
dě, tedy i místní restaurace. Bu-
deme proto hledat nového zájem-
ce,“ doplnil náměstek.          (sol)    

Hrad Hněvín bude nově zářit  
MOST – Dominanta města Mostu, hrad Hněvín, bude nově svítit. 
Bude možné ho vidět nasvícený  ze všech světových stran.    

Dominanta města Mostu by měla příští rok nově svítit a do všech stran.   

Město chce podpořit  
živnostníky a podnikatele 

MOST – Podporu od města ve výši desítek tisíc korun budou moci 
získat v  příštím roce drobní a střední podnikatelé. Radnice chce 
zkvalitnit služby ve městě, ale i v okrajových částech.

MOST – Městečko miniatur, 
tak zvaný MiniMost, by mohlo 
v  příštích letech lákat turisty 
na  místě, kde donedávna stá-
val rumunský dřevěný kostel. 
Plocha je nevyužitá a zajímavá 
atrakce by se zde  vyjímala.  

Město zpřístupnilo plochu 
v  areálu děkanského koste-
la, kde stával rumunský pravo-
slavný kostel. Ten několikrát vy-
hořel a zbyly po něm jen tros-
ky, které nechalo město odkli-
dit, plochu vyčistit a nyní pro ni 
hledá vhodné využití. Jeden ná-
pad by tu byl. MiniMost – měs-
tečko miniatur. Je to ale zatím 
jedna z variant. O využití plochy 
se bude ještě diskutovat. „Poze-
mek patří městu, stejně jako des-
ky, které tu nechalo v  minulos-
ti vybudovat a sloužily jako zá-
kladová plocha pro pravoslavný 
kostel. V  rozpočtu na příští rok 
je na projekt MiniMostu vyčleně-
no  pět milionů korun. Vyšli jsme 
vstříc požadavku Sdružení Mos-
tečané Mostu. Není vyloučené, že 
by právě na tomto místě mohla 
taková stavba být. Pro tento zá-
měr je tato plocha ideální,“ ko-
mentoval náměstek primátora 
Marek Hrvol a dodal: „Původ-
ní projekt byl příliš předimen-
zovaný a bylo by nereálné ho tu 
provozovat. V Polsku jsme viděli 

podobné miniměstečko, které ne-
bylo obřích rozměrů a bylo pěk-
ně řešené. Něco v tomto duchu by 
se nám líbilo. V příštím roce ur-
čitě bude probíhat diskuse o vyu-
žití plochy a MiniMost by se nám 
tam velmi líbil. Do té doby tam 
budou probíhat akce,“. 

Letos poprvé sem měs-
to v  rámci Mostecké slavnos-
ti umístilo stage pro nejmenší 

návštěvníky. Rodiče toto místo 
kvitovali i kvůli oplocení. „Ro-
diče oplocený areál vítají, proto-
že zde mohli dát dětem volnost 
bez obav, že se zatoulají. Areál 
je ze dvou stran obklopen silnicí, 
což tuto výhodu ještě umocňuje. 
Oplocení se bude hodit i na další 
akce, a proto je zatím necháme,“ 
informoval primátor Jan Papa-
rega. Město nechalo odstranit 

z  oplocení pouze některé dílce, 
aby byl možný volný vstup pro 
veřejnost - nejlépe od nedale-
kého jezírka. Z plochy je výhled 
například na nově vybudova-
ný most přes Bílinu a trať k no-
vé silnici kolem jezera. Pokud 
by se sem MiniMost v budouc-
nu umístil, byl by i lákadlem pro 
ty, kteří budou po nové komu-
nikaci projíždět.                    (sol)   

Co s místem po shořelém rumunském kostele?
Jeden nápad by tu byl!

Projekt MiniMostu tu byl už dávno, a to v rámci balíčku projektů z vládních 15 ekomiliard. Pak se na něj nedo-
stalo a myšlenka městečka miniautur, obsahující zajímavé stavby a dominanty nejen Mostecka, ale celého Ús-
teckého kraje, zapadla. Teď ji chce radnice znovu nechat oživit, ale v jiném měřítku. 

Jak to bude s  nadchá-
zející plesovou sezónou 
v  Repre? Budou se zde 
letos ještě konat plesy, 
včetně plesu města? Jak 
to bude v  době, kdy se 
bude kulturní dům re-
konstruovat?  

„V  kulturním do-
mě Repre proběhne po-
slední plesová sezóna ro-
ku 2019/2020. Ples města 
Mostu se zde ještě usku-
teční a to 7. března 2020. 
Program v tuto chvíli při-
pravujeme a včas budeme 
informovat o programu 
i hostech. Příští sezónu už 
bude Repre bez plesů, a to 
nejméně do roku 2022/2023. Na 24 měsíců jsou zde plánovány prá-
ce na rekonstrukci. Zatím jsme neřešili, zda se v tomto mezidobí bu-
dou konat plesy města v  náhradních prostorách.  Tajemník města 
dostal za úkol vytipovat a oslovit vlastníky  kulturních zařízení a sálů 
v Mostě i Litvínově. Už teď se totiž na nás obracejí školy, kde a jak to 
bude s maturitními plesy. Budeme proto hodnotit možnosti i kapa-
city. I přesto, že plesy by si měly školy zajišťovat samy, protože nespa-
dají pod město, chceme jim vyjít vstříc a poradit, kam se mají obrátit 
a které prostory by pro ně mohly být vhodné. Situace s maturitními 
plesy v příštích letech bude komplikovaná a některé ročníky se bu-
dou muset na maturitní ples rozdělit. Neumíme si totiž představit, že 
by se všechny maturitní třídy gymnázia vešly najednou například do 
Domina nebo Meduzy. Financovat tyto prostory a ani jejich proná-
jem v úmyslu nemáme.“                                                                                      (sol)

Jan Paparega

primátora města Mostu jana Paparegy
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PONDěLÍ
Frankfurtská s párkem 35 Kč
150 g Vepřové výpečky, dušené zelí, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí nudličky na sezamu, dušená rýže 115 Kč
150 g Pečená sekaná, bramborová kaše, kyselá okurka 105 Kč

ÚTERÝ
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 30 Kč
150 g Segedínský guláš, houskový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí prso ve slanině, bramborová kaše, trhané listy salátu 115 Kč
350 g Kus-kus s pečenými kousky lososa a restovanou zeleninou 105 Kč

STŘEDA
Celerová krémová 35 Kč
150 g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, polníčkový salát 115 Kč
150 g Hovězí po burgundsku, bylinkové knedlíky 125 Kč
350 g Staročeský trhanec s rozinkami, jablky a zakysanou smetanou 105 Kč

ČTVRTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Hovězí roštěná na slanině, šťouchaný brambor 125 Kč
150 g Vepřová plec na paprice, dušená rýže 115 Kč
150 g Smažený brokolicový karbanátek, vařený brambor, zelný salát 105 Kč

PÁTEK
Bramborová s houbami 35 Kč
150 g Maďarský guláš, houskový knedlík 125 Kč
150 g Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurkový salát 115 Kč
350 g Zapečené brambory s kuřecím masem, rajčaty a sýrem 105 Kč

POLEDNÍ MENU
18. 11. – 22. 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

Kreslete pravou 
mozkovou hemisférou

MOST - Základní umělecká škola v Moskevské ulici pořádá kurz 
Kreslení pravou mozkovou hemisférou I. a II. a také Kurz pastelky, 
Pastelu a Rudky. 

Na kurz nepotřebujete nic, všechny pomůcky jsou v ceně. Vez-
měte si s sebou pouze doklad o zaplacení kurzu, peníze na oběd 
a dobrou náladu. V prvním kole kurzu (Základy kresby a portrét dle 
předlohy) si účastníci první den procvičí kreslení pomocí pravé a le-
vé poloviny mozku. Kurz bude zakončen kompletní kresbou portré-
tu dle fotografie. Kurz, který organizuje Atelier Mozaika, se koná ve 
dnech 16. a 17. listopadu od 9.45 do 18.45 hodin. Ceny kurzu a po-
drobné informace najdete na (www.ateliermozaika).                  (nov)

Čtenářem se člověk nero-
dí a že je třeba mu ukázat cestu. 
Stránky pro děti jsou připraveny 
tak, aby věděly, co a jak v knihov-
ně! Jak se orientovat v půjčovně, 
aby mezi knížkami nezabloudily, 
zjistily jak se stát čtenářem a jak 
dostat opravdovou legitimaci do 
knihovny. Ta   usnadní prohlížet 

si v knihovně knihy, učit se pís-
menka, později i číst, potkávat 
se s  kamarády, zkrátka využívat 
knihovnu a její knížky. Na we-
bu děti zjistí, které knížky prá-
vě „frčí“ a jaká  dobrodružství 
zde  bude možné zažít – třeba při 
různých soutěžích. Želvák Ka-
rel   doprovodí návštěvníky strá-

nek při čtení informa-
cí ze světa knih, pro-
hlížení fotografií, videí 
a mnoha dalších zají-
mavostí. S  Karlem se 
děti také naučí praco-
vat s on-line katalogem 
(i mnozí dospěláci to 
ještě neumí) a komu-
nikovat s knihovnou, tj. 
vyjadřovat se v  písem-
né podobě.

(nov)

Knihovna spustila web pro děti
Už jste viděli 

náš nový webík?

             
kamarád malých čtenářů

www.juniormost.cz

KAREL

MOST – Juniormost.cz. To je název nového webu pro děti, který 
spustila Městská knihovna Most. Stránkami děti provází želvák Ka-
rel, velký kamarád malých čtenářů. 

Dětské webové stránky najdete na adrese www.juniormost.cz

Správa hřišť

MOST – Radní schválili za-
dání veřejné zakázky na správu, 
údržbu a zajištění provozu cen-
trálních dětských hřišť a areálu 
SKATE PARK společnosti SPOR-
TOVNÍ HALA od 1. 1. do 31. 12. 
2020, za 1,4 mil. Kč bez DPH.

Kartotéky na 
magistrátu

MOST – Vyhlášena bude ve-
řejná zakázka na dodávku ro-
tačních kartoték. Předmětem  
je dodávka, montáž a zprovoz-
nění celkem tří nových, nere-
pasovaných rotačních kartoték, 

včetně příslušenství, pro po-
třeby archivace dokladů odbo-
ru správních činností a odboru 
živnostenský úřad. Předpoklá-
daná hodnota činí 2,2 mil. Kč 
bez DPH.

Sociální bydlení
MOST – Projekt „Pilotní 

ověření přístupu Housing First 
ve městě Most“ naváže na stáva-
jící projekt „Pilotní ověření im-
plementace systému sociálního 
bydlení na lokální úrovni v obci 
Most“.  Rada města schválila vy-
tvoření dvou funkčních míst od 
1. 1. 2020 a vytvoření jednoho 
nového místa  od 1. 5. 2020 na 

odboru sociálních věcí pro úče-
ly tohoto projektu.

Dotace na Ligu mistrů
MOST – Dámský házenkář-

ský klub Baník Most dostane 
neinvestiční dotaci 1 mil. Kč  
na zajištění a realizaci domá-
cích a venkovních utkání druž-
stva žen v Lize mistrů.

Nová partnerství
MOST – Radní schválili plá-

novanou návštěvu delegace 
města Veszprému na jaře 2020 
v Mostě. Důvodem je odepsání 
smlouvy o vzájemné partner-

ské spolupráci. Dále zvedli ru-
ku pro podpis smlouvy o vzá-
jemném partnerství mezi měs-
ty Most a Meppel primátorem 
Janem Paparegou při návštěvě 
partnerského města Meppelu 
27. 11. a 28. 11. 2019.

Vícepráce pod 
Širákem

MOST – Na veřejnou za-
kázku „Vybudování chodní-
ků a dopravně technické řešení 
ul. Pod Širokým vrchem a ulici 
Tvrzova“ schválili konšelé do-
datečné stavební práce s navý-
šením o 210 tis. Kč bez DPH.

(sol)

Z Rady města Mostu

Radní schválili nájemné 
v nových sociálních bytech, a to  
58 Kč/m2, plus úhrady na služby. 
Jedná se o čtyři sociální byty v lo-
kalitě ul. Slovenského národního 
povstání, tř. Budovatelů a M. G. 
Dobnera. Vykoupené byty bude 
spravovat odbor městského ma-
jetku mosteckého magistrátu, 
který bude provádět kontrolu, 
zajišťovat  běžnou údržbu apod. 
„Co se týká stanovení nájemné-
ho, musíme se držet požadavků 
ministerstva pro místní rozvoj. 
Maximální hranice je 61 Kč/m2. 
K maximální hranici jsme ale jít 
nechtěli,“ uvedla náměstkyně 
primátora Markéta Stará.  

U nově odkoupených bytů se 
provádí administrativní kolečko 
a čeká se na proplacení dotační 
výzvy. „Pořadník na byty máme 
z našeho pilotního projektu soci-
álního bydlení. Má asi osmdesát 
zájemců. Lidi pro tyto byty bu-
deme vytipovávat. Rodinu s  dět-
mi budeme umisťovat tam, kde je 
dostupná škola nebo školka, pro 
seniory zase jiné služby apod. Bu-
deme brát v  potaz veškeré infor-
mace, které o klientech máme,“ 
upozornila náměstkyně. Nově 
vykoupené byty město upravo-
vat nemusí. Jsou prý v  dobrém 
stavu. „Bylo naším cílem vykou-
pit takové byty, které nebudou vy-

žadovat žádné opravy, a když se 
nově vymalují, jsou připravené 
k  nastěhování,“ uvedl náměstek 
primátora Marek Hrvol.   

Podobných bytů chce mít 
město do budoucna řádově jen 
desítky. „Podmínky dotace ne-
jsou ideální. Sociální bydlení bu-
deme řešit pouze v  jednotkách, 
maximálně v desítkách. Dvaceti-
letá udržitelnost je enormní čís-
lo. Po tuto dobu musejí docházet 
do bytů sociální pracovníci, a ta-
to činnost ve výzvě hrazena ne-
ní,“ vyjmenoval  náměstek. Rada 
města proto schválila vytvoření 
dvou  míst od 1. 1. 2020 a vytvo-
ření jednoho nového místa od  
1. 5. 2020 na odboru sociál-
ních věcí pro účely tohoto pro-
jektu. „Pilotní projekt se osvěd-
čil. S vlastníky bytů máme dobré 

zkušenosti a ti prodlužují klien-
tům smlouvy, i když  projekt skon-
čil. Mají s klienty dobré zkušenos-
ti. Jsme za to rádi,“ zhodnotila 
náměstkyně a dodala: „V Mostě 
je spousta lidí, kteří si sami nemo-
hou obstarat bydlení, a to je dů-
vod, proč s projektem pokračuje-
me.“ Město navíc kvituje mož-
nost využití prostředků z tzv. ga-
rančního fondu. „Dříve jsme ne-
mohli fyzickým osobám a těm, 
kteří nám byty pro sociální byd-
lení nabízeli, slíbit, že jim klienti 
uhradí kauci i to, že když nebu-
de klient platit, nevznikne dluh. 
Neměli jsme žádný balíček, z ně-
hož bychom tyto prostředky mohli 
čerpat a uhradit. Housing First to 
již ale nabízí, což velmi vítáme,“ 
doplnila Markéta Stará.  

(sol)

Se sociálním bydlením chce Most pokračovat  
MOST – Město chce pokračovat v projektu sociálního bydlení. Bude 
i nadále vykupovat byty. Zatím pořídilo čtyři a zhruba dalších deset 
chce ještě vykoupit.  

Věčně mladý Petr Kostka
MOST – V Městském divadle v Mostě převzal herec Petr Kostka 

cenu Forever young. Cena se uděluje každým rokem v rámci festiva-
lu  Young for Young, který hostí mostecké divadlo. Ocenění se udě-
luje umělcům, kteří jsou mladí duchem za jejich uměleckou karié-
ru. Cenu předal spolu s primátorem Mostu Janem Paparegou jedna-
tel divadla Václav Hofmann.                                                          (nov)

MOST – Divadlo rozmanitostí 
uvede tento pátek 15. listopa-
du od 17 hodin premiéru po-
hádky (nejen pro děti) Jánošík 
– legenda o hrdinství.

Dobrodružná pohádka o ne-
ohroženém hrdinovi, který se 
dovedl postavit na stranu spra-
vedlnosti s nasazením vlastní-
ho života. Příběh o ODVAZE, 
LÁSCE, KOUZLECH, ZRA-
DĚ, PŘÁTELSTVÍ, ale i trestu, 
který následuje po špatných či-
nech. Připravte se na opravdo-
vého hrdinu! Loutky krásné ja-
ko oči Jánošíkovy milé! Hudba 
ostrá jako sekerka! A humoru 
jako hrachu! Pohádka je urče-
na pro děti od 6 let. Hrají: Vác-
lav Hoskovec, Josef Wiesner, 
Ema Turnová, Kamila Raková-
Režie, scénář:  Jiří Jelínek, dra-
maturgie:  Jiří Ondra, scéna, 
loutky, kostýmy:  Bára Čecho-
vá. Hudba: Tomáš Alferi. (nov)

Divadlo rozmanitostí uvede premiéru
Jánošík – legenda o hrdinství

Nejbližší reprízy: 18. 11. od 9 a od 10.30  hodin (pondělí), 23. 11. od 10 hodin (sobota).

Před kurzem Po kurzu

Zleva: Jan Paparega, Petr Kostka a Václav Hofmann.



Vzor a hrdina
Filip vyrůstal ve šťastné rodině. 

Máma byla doma a starala se o něj 
a o dům. Jeho táta pracoval v ma-
lé firmě, vydělal dost peněz, aby 
pohodlně uživil rodinu a mohli si 
dovolit jezdit na výlety a dovole-
né. Zároveň ale nebylo peněz to-
lik, aby jim mohl někdo závidět, 
nebo aby kvůli odměně musel Fi-
lipův otec pracovat 
celé dny a práce ho 
zcela pohltila. Když 
byly Filipovi čty-
ři roky, táta se z prá-
ce nevrátil. Na dveře 
domku zazvonil po-
licista, maminka mu 
otevřela a pak dlou-
ho plakala. Pro Fi-
lipa si přijela babič-
ka. Teprve později se 
Filip dozvěděl, že do 
firmy, kde otec pra-
coval, přišel muž se 
zbraní. Byl to manžel jedné jeho 
kolegyně. Rozváděli se a muž roz-
chod neunesl. Na svou stále ještě 
manželku křičel, že ji zabije, uho-
dil ji a Filipův otec se jí zastal. Při 
rvačce padl náhodný výstřel, kte-
rý Filipova otce zabil. Život ma-
lého kluka a jeho mámy se obrá-
til naruby. Filipova máma muse-
la začít pracovat, aby syna uživi-
la. Manžel a otec jim oběma ale 
velmi chyběl. Máma Filipovi stále 
o otci vyprávěla. Chtěla, aby si ho 
pamatoval. Byl to nejlepší chlap 
na světě. Silný a statečný. Nesná-
šel bezpráví a vždy se zastal slab-
ších. Filip musí být jako on. Po-
řádný chlap. Vždyť on je teď je-
diný chlap v rodině. Filip vyrůs-
tal ve stínu svého mrtvého otce. 
Přál si být jako on, být chlap, být 
mámě oporou. Vždy přemýš-
lel o tom, co by udělal jeho táta 
a přesně tak se zachoval i on. Ve 
škole platil za rváče. Nikdy sám 
rvačky nevyhledával bezdůvod-
ně, ale kdykoliv měl pocit, že je je-
ho pomoci potřeba, byl připrave-
ný. Většinou se zastával mladších 
nebo slabších spolužáků. Neměl 
ale vlohy pro diplomacii, a tak 
všechny neshody řešil ranou. Je-
ho máma chodila stále do školy. 
Vždy, když mu vyčítala, že se pe-
re, říkal, že je stejný jako táta. Ne-
mohl to nechat jen tak být. Musel 
pomoci tomu klukovi, kterému 
se ostatní smáli, holce, které vza-
li spolužáci její věci. Nakonec by-
la máma vždy spokojená. Filip byl 
malou kopií svého táty. Když by-
lo Filipovi deset let, našla si má-
ma nového chlapa. Nastěhoval se 
k nim do bytu. Filip viděl, jak je 
máma šťastná. On ale toho člo-
věka neměl rád. Hned první den 
se ostře pohádali, když ho poslal 
mámin přítel večer umýt a do po-
stele. Filip se rozhodl, že bude to-
ho člověka ignorovat. Není to je-
ho otec a nikdy nebude. Jeho tá-
ta je hrdina a tenhle se jen nastě-
hoval k nim domů. Nakonec se 
dospělí dohodli, že výchova Fili-
pa bude jen a jen záležitost jeho 
mámy. Po půl roce si Filipova má-
ma svého přítele vzala a za dal-
ších pár měsíců se Filipovi naro-
dil bratr. Jmenoval se Robert po 
svém otci a bylo to moc krásné 
miminko. Filip si brášku okamži-
tě zamiloval. Jeho tátu vzal nako-
nec také na milost. Sice ho nere-
spektoval a neposlouchal, ale už 
ho snesl v rodině. Koneckonců 
byl to otec jeho bratra. A on měl 
za úkol chránit celou rodinu. Jak 
malý Robert rostl, začaly v rodi-
ně problémy. Nejprve se ukázalo, 
že když zůstane matka obou klu-
ků doma a bude se o ně starat, její 
nový partner sám rodinu neuživí. 
A tak už ve dvou letech musel Ro-
bert do jeslí a jeho máma do prá-
ce. Filipovi vadilo, když viděl své-
ho malého brášku, jak ho máma 
brzy ráno budí, na polo spící dítě 
navléká oblečení a za tmy ho vláčí 

do jeslí. Vadilo mu, když se máma 
večer, aby to kluci neslyšeli, háda-
la se svým mužem o peníze. Po-
třebovala pro Roberta nové oble-
čení, kluk rostl jako z vody a ne-
měli na to. Filip by si přál, aby ro-
dina jezdila na výlety stejně, jako 

si pamatoval své dět-
ství s tátou. Robertův 
otec byl ale jiná po-
vaha. Z práce přišel 
domů, sedl si k tele-
vizi, kouřil a ote-
vřel si pivko. O sy-
na se moc nestaral. 
Když už si ho všiml, 
tak jen aby mu mo-
hl vynadat. Říkal, že 
je kluk nevychovaný. 
A nic neumí. Robert 
se táty bál. Otec měl 
ve zvyku na syna kři-

čet a ponižovat ho. Říkal o něm, 
že je neschopný, budižkničemu, 
slaboch, nic se nenaučí, k ničemu 
nebude. Když na Roberta křičel, 
někdy se dítě ze strachu a rozčile-
ní počůralo. To pak jeho otec běs-
nil ještě víc. Jak Robert rostl, tak 
se domácí teror stupňoval. V prá-
ci se jeho otci nedařilo, a tak svou 
nespokojenost se životem pře-
nášel domů. Většinou na Rober-
ta je křičel, občas mu přidal i po-
hlavek nebo facku. Ve firmě, kde 
pracoval, se propouštělo a prv-
ní, kdo byl na řadě, byl právě Ro-
bertův otec. Nikdo ho totiž neměl 
ve firmě rád, a tak se hodilo, že 
se ho můžou zbavit. Ten den při-
šel domů až večer. Svou frustraci 
a nespokojenost se zastavil zapít 
v hospodě. Domů přišel, až když 
měl pár piv v hlavě. Matka obou 
kluků doma nebyla. Pětiletého 
Roberta hlídal jeho starší bratr. 
Filipovi už bylo patnáct let a tě-
šil se, až za tři roky z rodiny vy-
padne. Věděl, že je doma všech-
no špatně. Že si máma nevybrala 
dobře. Hned po škole začne pra-
covat, vydělávat peníze a mámu 
a Roberta si vezme k sobě. Bude 
se o ně starat. Jako se staral jeho 
táta. Měl v tom jasno. Když přišel 
otčím domů, díval se Robert na 
pohádku a Filip poslouchal pís-
ničky. Nasadil si sluchátka, aby 
otčíma neslyšel. Křik a pláč jeho 
bratra mu do hudby pronikly až 
po chvíli. Vyběhl z pokoje, aby se 
podíval, co se děje. Robert se kr-
čil na zemi vedle křesla, z nosu 
mu tekla krev, bolestí a strachy se 
opět počůral. Jeho opilý otec ho 
bil. Filip přesně věděl, co by udě-
lal jeho táta. On ale nemá tolik sí-
ly, aby na toho chlapa stačil ho-
lýma rukama. Je ještě kluk. Vbě-
hl do kuchyně a popadl nůž, který 
ležel na lince. S nožem v ruce se 
vrátil do pokoje, kde jeho otčím 
stále tloukl Roberta. Zařval na 
něj, ať nechá kluka být. Pro opilé-
ho chlapa to bylo jako olej do oh-
ně. Měl dost toho spratka, který 
ho neposlouchal a on mu nesměl 
nic říct. Když si všiml, že kluk má 
v ruce nůž, rozzuřil se. Nechal být 
Roberta a pustili se s Filipem do 
sebe. Filip několikrát bodl otčí-
ma do ruky a do ramene. Nako-
nec mu ale starší a silnější muž 
nůž sebral. Obrátil čepel proti ne-
vlastnímu synovi a probodl ho. 
Když se vrátila Robertova máma 
domů, našla v pokoji svého starší-
ho syna mrtvého. Manžel na po-
kraji smrti v bezvědomí ležel na 
zemi vedle něj. Mladší syn Ro-
bert byl schovaný v ložnici pod 
postelí. Zavolala záchranku a po-
licii. Po letech zůstala opět sama 
s malým synem. Vystrašené dítě 
vyprávělo policii, jak táta bil jeho 
a pak i bratra, který se jen bránil. 
Z nemocnice putoval jeho otec 
rovnou do vězení. Pro malého vy-
strašeného kluka zůstal jeho star-
ší bratr jako vzor a hrdina.   (pur)

soudnička
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Nemocnice Krajské zdravot-
ní se podílejí na výběru dárců, 
přičemž dominantní roli hraje 
právě ústecká klinika KAPIM. 
Dlouhodobě zaujímá před-
ní místo v počtu indikovaných 
dárců v rámci České republiky. 

Díky specialistům KAPIM se 
mohl uskutečnit i transport bi-
jícího srdce do pražského Insti-
tutu klinické a experimentální 
medicíny (IKEM), jehož týmy 
na začátku října použily poprvé 
v Česku novou metodu odběru 

srdce umožňující jeho 
přesun ve fyziologic-
kých podmínkách od 
zemřelého dárce k pří-
jemci. „Lékaři KAPIM 
se podíleli na výběru 
dárce srdce a spolupra-
covali s transplantač-
ním centrem při všech 
potřebných vyšetřeních. 
Zajistili také veške-
rou péči o dárce, včetně  
anesteziologické péče 
během samotného odbě-
ru orgánů,“ sdělil pri-
mář KAPIM  Josef Ško-
la. „Především je nutné 
kolegům z Krajské zdra-
votní poděkovat, že jsme 
právě u nich a s jejich 
pomocí mohli průlomo-
vou metodu vyzkoušet. 
Je pro nás významná ze-
jména tím, že se odebra-
né srdce napojí na pří-
stroj, který simuluje fy-
ziologické prostředí člo-
věka. Srdce začne znovu 
tepat a my jsme schop-
ni ho dostat do metabo-
licky optimální kondice 
a exaktně posoudit je-
ho použitelnost,“ popi-
suje přednosta Kliniky 
kardiovaskulární chi-
rurgie IKEM Ivan Ne-
tuka.                        (sol)

Krajská zdravotní převážela bijící srdce
První transport v České republice!

ÚSTECKÝ KRAJ – Na 40 orgánů se letos transplantovalo pacientům 
díky lékařům a sestrám Kliniky anesteziologie, perioperační a inten-
zivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem (KAPIM). 

Odběr trvá zpravidla dvě až tři hodiny, v závislosti na počtu odebíra-
ných orgánů. Nejčastěji se odebírají ledviny a játra, následují srdce  
a plíce. Někdy se odebírá slinivka břišní a vzácně děloha. Během ope-
race se nejprve otevře  dutina hrudní a břišní, orgány se vypreparují  
a propláchnou chladným roztokem, který umožní  uchování ve funkčním 
stavu po dobu transportu. Poté se z těla vyjmou  a uloží do přepravní-
ho boxu, nebo, jako v tomto případě, napojí na zvláštní mimotělní oběh.

V případě vydařeného transportu se jed-
ná o zásadní posun v kvalitě transplanta-
cí srdce v ČR. Přináší větší šanci nemoc-
ným, že se nového orgánu dočkají. Nová 
metoda rozšíří nabídku možných orgánů  
k transplantaci a zároveň může pomoci 
při převozech na větší vzdálenosti.

ŽATEC - Již dva roky putují z prů-
myslové zóny Triangle u Žatce 
stovky a tisíce kilometrů drátů 
do celého světa. Věděli jste, že 
dráty, které se zde vyrábějí ve 
firmě Kiswire, používají světo-
vé značky jako Pirelli, Michelin, 
Continental nebo GoodYear? 
Dráty ze Žatecka tak díky využití 
v pneumatikách milionů aut spo-
jují prakticky celý svět a s  ním 
možná také právě vás. 

„To není ale všechno. Dráty ze 
závodů firmy Kiswire se používa-
jí také na mnoha visutých mos-
tech po celém světě, jako pružiny 
pro nejnáročnější aplikace nebo 
třeba na výtazích, jeřábech, lo-
dích či ropných plošinách,“ vy-
počítává manažer firmy Václav 
Skála. 

Žádná „pásovka“  
a pořádná výplata

Firma se dál rozvíjí. Prá-
vě před rokem Kiswire v  Tri-

anglu otevřel další část výroby 
a hledá nové lidi. V čem je to ale 
v  Kiswire jiné než u mnoha ji-
ných firem? Není zde žádná pá-
sová výroba, práce je velmi pest-
rá. A výplata? Ta je pořádná. Na 

dělnických pozicích se pohybu-
je hrubá mzda na úrovni 25 300 
korun po zkušební době. „K to-
mu je třeba připočíst stravenky 
v hodnotě 150 korun na směnu, 
příspěvek na dopravu nebo roční 

bonusy. No a pro ty, kteří chodí 
poctivě do práce máme i zajíma-
vý bonus za docházku. Minimál-
ně za vyzkoušení to určitě stojí,“ 
dodává Simona Petrásková, kte-
rá má na starosti nábor.     (nov)

Spojují svět, drží mosty  
Věděli jste o tak velké síle drátů? 

Důvodem přestěhování je 
podle vysvětlení vedení města 
narůstající počet petic, které již 
částečně blokovaly vstupní halu 
v přízemí a zakrývaly informač-
ní ceduli. Všechny stávající pe-
tice byly proto přestěhovány do 
nového prostoru, kde je mohou 
zájemci přijít podepsat. „Snaži-
li jsme se pro petice najít důstoj-
nější a vhodnější prostor, který je 
v úředních hodinách také běž-
ně přístupný veřejnosti a řád-
ně označený jako petiční mís-
to,“ zdůvodnil  primátor  Mos-
tu Jan Paparega. Místo nyní  na-
jdete vedle schodiště, vlevo od 
něj hned za skleněnými dveřmi. 

Proti přestěhování  petice se 
ohradili poslanci z klubu Piráti 
a Zelení pro Most. „Petiční sto-
lek byl dosud umístěn ve vstup-
ní hale magistrátu, kde za den 
prošlo mnoho lidí a řada z nich si 
petice všimla a případně ji i po-
depsala. Bohužel, vedení města 
nyní rozhodlo o přesunu petiční-
ho stolku na místo, kde se pohy-
buje minimum lidí, tedy do před-
sálí kanceláře primátora. V před-
sálí kanceláře primátora se však 
pohybují většinou jen lidé z  ve-
dení a zaměstnanci města,“ na-
psal za poslanecký klub Adam 
Komenda.                                                 

(nov)

Petiční místo přesunuté do foyer sekretariátu
MOST - Magistrát města Mostu se rozhodl přesunout petiční místo 
pro občany z vchodového vestibulu v přízemí budovy do skleněné-
ho foyer před sekretariátem vedení města Mostu v prvním patře.

Petiční místo se přestěhovalo do důstojnějších prostor v předsálí sekre-
tariátu vedení města.
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Vinařství Johann W
už stáčí mladý muškát
TŘEBÍVLICE - Milovníci dobrého vína, nastražte uši! V zámec-

kém Vinařství JohannW v Třebívlicích  se  začal  stáčet mladý muš-
kát, nedávno sklizený na zdejších vinicích. Již je k prodeji ve vino-
téce za zvýhodněnou cenu 120 Kč.                                                (nov)

LITVÍNOV – Koloritem jedná-
ní litvínovských zastupitelů je 
stavba nového plaveckého ba-
zénu. Ani tentokrát tomu neby-
lo jinak. 

Boj opozice a koalice o po-
dobu a umístění nové plavec-
ké haly trvá několik volebních 
období. Z  původního návrhu 
na skromný plavecký bazén bez 
atrakcí se město během let do-
stalo k aquaparku se saunovým 
světem a dětskými atrakcemi za 
290 miliónů korun. Další desít-
ky miliónů plánuje město za-
platit za terénní úpravy, nová 
parkoviště a přístupové cesty. 
Litvínov plánuje podat žádost 
o zařazení plaveckého bazénu 
mezi strategické projekty regi-
onálního významu, a tak zvýšit 
šanci na získání dotace. 

Zastupitelé se neměli vyja-
dřovat k  projektu jako takové-
mu, protože ten je už schválený. 
Přesto si opozice neodpustila 
několik poznámek, kde by no-
vý bazén měl stát a jak by měl 
vypadat. „Projekt se nám zdá 
velmi drahý. V  Litvínově se ote-
vírají dvě nová wellness. Město 
Písek mělo podobný projekt ja-
ko my a pozastavilo ho. V  Sai-
fenu z  podobného bazénu udě-
lali skladovací prostory, proto-
že provoz byl příliš drahý. Nej-
jednodušší se nám zdá bazén 
postavit vedle zimního stadio-
nu, využít jeho zbytkového tep-
la a tím ušetřit na provozních 
nákladech. Navíc by se vyřešilo 
i parkování v této lokalitě,“ na-
vrhl  Petr Globočník (Litvínov 
DO TOHO!). „Obelháváme se-
be i Regionální stálou konferen-
ci Ústeckého kraje, jestliže při-
kládáme našemu bazénu stra-
tegický regionální význam. Pro-
jekt je nepřipravený, předražený 

a spíše než strategický bude regi-
onálně prázdný a nevyužívaný,“ 
prohlásil v  diskuzi Daniel Vo-
lák (ODS). 

Jako vtip vyzněl návrh jed-
noho z  přítomných občanů, 
který by nový bazén nejraději 
viděl na víceúčelovém hřišti ve-
dle ZŠ Ruská. Starostka Kamila 
Bláhová ujistila, že pokud ne-
vyjde možnost zařadit plavecký 
bazén mezi pro region strate-
gicky významné projekty, a tím 
ani dotace, bude město hle-
dat jiné dotační tituly. Napří-
klad od MŠMT nebo od nedáv-
no vzniklé agentury pro sport. 
Zastupitelstvo nakonec návrh 
schválilo.                               (ink)

Bazén opět na přetřesu zastupitelů

Školy pořídí konvektomaty
Školní kuchyně v ZŠ Ruská a ZŠ Hamr pořídí konvektomaty, které posunou do vyšší třídy  vaření 

pro děti. ZŠ Ruská požadovala zařízení bez příslušenství, ale nutná bude úprava přívodu vody, odpadu 
a elektroinstalace za 650 tisíc korun. Hamerská ZŠ chce konvektomat i s gastronádobami za 500 tisíc ko-
run. Zastupitelé schválili rozpočtovou změnu a peníze  uvolnili z rozpočtu investic a regionálního roz-
voje. ZŠ Ruská uvolnila 200 tisíc korun ze svého investičního fondu. 

Město přidalo na zimu
Prostředky určené na zimní údržbu komunikací pro zbytek letošního roku nestačily. Zastupitelé pro-

to schválili na poslední dva měsíce roku rozpočet navýšit. V zimních měsících na začátku letošního ro-
ku bylo nutné provádět časté výjezdy zimní techniky, více sypat a nasadit větší počet lidí na ruční čiš-
tění komunikací. Rozpočet na zimní údržbu už byl posílen koncem února o 2,5 miliónu korun. Ani to 
ale nestačí. Peníze  už jsou téměř vyčerpány a na listopad a prosinec bude potřeba ještě další 1,5 milió-
nu korun. Zastupitelé opatření schválili.

Okolí Koldomu projde obnovou
Litvínov získal dotaci na projekt „Areál Koldům - Revitalizace hřiště a veřejného prostranství“, jehož 

cílem bude zlepšení kvality bydlení na sídlišti Koldům, rozšíření herních ploch a mobiliáře v okolí a rov-
něž zřízení nových kamer. Dotace bude činit maximálně 50 % z celkových uznatelných nákladů, což je 
2,6 mil. Kč. Město doplatí 2,9 mil. Kč. S realizací se začne v příštím roce.                                                        (ink)

    

Litvínov hledá řešení pro Janov 
LITVÍNOV – Dotace na asistenty prevence kriminality nebo na 
pět nových pracovníků odboru sociálních věcí mají pomoci s ře-
šením komplikované situace Janova. 

Plán na záchranu Janova  zastupitelé schválili už na červno-
vém jednání „Jedno z nejdůležitějších opatření z oblasti bezpeč-
nosti a prevence kriminality je směřované na zachování šesti asi-
stentů prevence kriminality. Na ně podal odbor sociálních věcí 
a školství žádost o dotaci. Již víme, že projekt je doporučen k finan-
cování. Od ledna 2020 by  Litvínov měl mít zajištěné prostředky na 
2,5 roku  pro 6 asistentů prevence kriminality,“ uvedla místosta-
rostka Erika Sedláčková. Za stěžejní opatření ale nepovažuje vedení města asistenty prevence krimina-
lity, ale personální posílení odboru sociálních věcí a školství. Do oblasti prevence chce město získat dal-
ších pět pracovníků. Měli by na starosti prevenci v oblasti ztráty bydlení a radit obyvatelům Janova jak 
z dluhové pasti. Město požádá o dotaci i na zajištění těchto služeb. Celkem je potřeba bezmála pět mili-
ónů korun. Pokud dotaci získá, činila by spoluúčast města pouhých pět procent z těchto výdajů. Zastu-
pitelé podáním žádosti souhlasili. 

Dalším významným opatřením je demolice čtyř vybydlených bytových domů v Janově. „Prázdné do-
my jsou pro Janov velkým rizikem. Přitahují kriminální živly, jsou centrem problémů. Demolice sídlišti od 
problémů uleví,“ apelovala Erika Sedláčková. O demolici prvního domu, na který město získalo dota-
ci, rozhodli jednomyslně. Na demolici panelového domu v ulici Gluckova čp. 271 – 276 získalo město 
padesát procent z uznatelných nákladů, které činní 7,8 mil. Kč.                                                             (ink)

Projednávání žádosti o zařazení projektu do Regionální stálé konference Ústeckého kraje jako strategického 
projektu regionálního významu se změnilo na debatu, zda bazén stavět na Koldomu, jestli vůbec bazén stavět 
a zda si to město může dovolit.

Z e Zastupitelstva města Litvínova

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:

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

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT
Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

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

Akční plán je materiál, ve kte-
rém jsou popsány cíle města 
a opatření, s jejichž pomocí jich 
chce  dosáhnout, a plány, které 
chce město naplnit. V  tabulko-
vé části je pak výčet konkrétních 
investičních a neinvestičních 
projektů, které město plánuje 
pro příští rok a zásobník projek-
tů, které by město mohlo reali-
zovat, pokud by na ně mělo pe-
níze.  Do zásobníku  se zařazu-
jí také všechny požadavky pří-
spěvkových organizací města. 
Akční plán je základním pod-
kladem pro sestavení rozpočtu. 
Opozici vadil především zásob-
ník projektů, který prý počítá 
s nereálnými investicemi. „Pod-
stata akčního plánu je, že by měl 
reálně odrážet, co chceme a co si 
můžeme dovolit. Je tu například 

Chudeřínská spojka za 200 mi-
liónů korun, o které jsem nikdy 
neslyšel a kterou si rozhodně do-
volit nemůžeme,“ začal s  kriti-
kou Daniel Urik (Litvínov DO 
TOHO!). 

V  zásobníku projektů našla 
opozice také investice, na které 
nezbývají peníze, ale které jsou 
velmi důležité. „My se tu doha-
dujeme o bazénu za 350 miliónů 
korun, ale nemáme několik mi-
liónů korun na fasádu na LDN 
nebo na poliklinice,“ dodal Da-
niel Urik.  Další výtka směřova-
la k  naplňování cílů, které jsou 
od roku 2015 stejné. Hlavním 
cílem je zastavit úbytek obyva-
tel mimo jiné podporou zaměst-
nanosti ve městě, podporou 
podnikatelů a zlepšením image 
města. „Malá podnikatelská ak-

tivita v  Litvínově se neřeší stej-
ně, jako  že město nemá dostateč-
nou infrastrukturu. Tento mate-
riál je v praxi nereálný,“ nešetřil 
kritikou Daniel Urik. V akčním 
plánu je také zlepšení občanské 
vybavenosti nebo řešení sociál-
ní situace v Janově. V plánu in-
vestic pro rok 2020 je v akčním 
plánu bezmála 23 miliónů do 

škol, 12 miliónů korun pro záze-
mí pro dobrovolné hasiče, další 
milióny do Citadely, milióny na 
veřejné osvětlení a komunikace. 
Nejvyšší prioritu mají projek-
ty za 47 miliónů korun. Připo-
mínky opozice nijak neovlivnily 
hlasování o akčním plánu. Ko-
alice ho nakonec prosadila beze 
změn.                                      (ink)

Opozice kritizovala plán rozvoje města 
LITVÍNOV – Akční plán rozvoje města, který pro příští rok schvalova-
li litvínovští zastupitelé, neušel kritice opozice. Město prý neví, zda 
jde správným směrem, v akčním plánu má nesmyslné investice a je 
nereálný. Koalice tento názor nesdílí, a tak akční plán silou většiny 
hlasů schválila. 

LITVÍNOV –  Oblíbená Mikuláš-
ská tramvaj vyjede 5. prosin-
ce. Nástupní zastávka bude jako 
každý rok u "Elka" v Litvínově. 

Celkem bude 8 jízd, a to v ča-
sovém rozpětí 14.25–18.45 ho-
din. Přesný jízdní řád bude zve-
řejněn. Jízdenku do tramvaje děti 
obdrží od 26. listopadu v poklad-
ně zámku Valdštejnů za vyrobe-
nou vánoční ozdobu (obrázek se 
nepočítá). Tramvaj je určena pro 
děti do 10 let v doprovodu JED-
NÉ dospělé osoby.                 (nov)

Vyjede Mikulášská tramvaj

Změny na radnicích 
v Litvínově a Meziboří

LITVÍNOVSKO – Úřednické týmy v  Litvínově a Meziboří posílily. 
Rada Meziboří jmenovala nového vedoucího správního odboru. 
V Litvínově radní jmenovali nového vedoucího odboru investic. 

Mezibořští radní odvolali na vlastní žádost vedoucí správního 
odboru Libuši Řehákovou. Od 1. 1. 2020 ji na základě výběrového 
řízení nahradí Martin Hampl. S městem již spolupracoval a má vě-
domosti o chodu odboru. Libuše Řeháková mu bude do konce roku 
s administrativou pomáhat.

Litvínov už funguje bez vedoucího investic a regionálního rozvo-
je. Od 1. 12.  je do funkce jmenován Tomáš Hubal. Do výběrového 
řízení se přihlásili tři zájemci. Radní Tomáše Hubala jmenovali na 
návrh tajemníka městského úřadu.                                                  (ink)

Radnice o Vánocích
LITVÍNOV – V průběhu vánočních svátků budou upraveny 

úřední hodiny Městského úřadu v Litvínově pro veřejnost. Úpra-
va se týká všech budov úřadu s výjimkou Zimního stadionu Ivana 
Hlinky a zámku Valdštejnů.                                                            (nov)

Pondělí 23. 12. 8:00 – 11:30 hodin 12:30 – 15:00 hodin 

Pátek 27. 12. zavřeno zavřeno 

Úterý 31. 12 8:00 – 11:30 hodin 12:30 – 13:00 hodin 

J.A.R. v Atticu
LITVÍNOV - Klub Attic Litvínov bude 16. listopadu od 19 hodin hostit 
kapelu J.A.R. 

J.A.R. v pravém slova smyslu nefunguje jako kapela, spíše jako 
příležitostné setkání předních českých jazzmanů a hudebních pro-
ducentů, kteří figurují ve svých vlastních kapelách a věnují se svým 
projektům. Například  Dan Bárta, Roman Holý, Michael V., Oto 
Klempíř, Pavel Bady Zbořil a Robert Balzar. Vstupné 380 Kč.  (nov)

MEZI MOTORSPORTOVÝMI FANOUŠKY
HLEDÁME VHODNÉHO KANDIDÁTA 

NA POZICI BRIGÁDNÍK BĚHEM 
NAŠICH HLAVNÍCH ZÁVODŮ 

PRACOVNÍ NÁPLŇ 
Paddock tour s našimi VIP hosty

CO BY JSI MĚL UMĚT? 
Nestydět se mluvit, mít základní znalosti 

o jezdcích, týmech a závodech. 
Zbytek tě naučíme. 

Pokud máš zájem, 
napiš nám email na 

zajickova@autodrom-most.cz

HLEDÁME TĚ

www.autodrom-most.cz

Čeká vás trio mladých uměl-
ců, kteří založili svou skupinu 
na půdě HAMU. Sbírají ceny v 
zahraničních soutěžích. Jejich 
pedagogem je slavný klavíri-
sta Ivo Kahánek. Trio složené 
z mladých, ale již velmi úspěš-
ných hudebníků získalo v zá-
ří 2017 první cenu v prestižní 
soutěži Gianni Bergamo Clas-
sic Music Award ve švýcarském 
Luganu. 

Koncert se koná 19. listopadu 
od 19 hodin. Na programu jsou 
skladby Josepha Haydna, Dmi-
trije Šostakoviče a Antonína 
Dvořáka. Vstupné 100 Kč, žáci 
ZUŠ Litvínov 50 Kč. Vstupen-
ky budou k zakoupení v mís-
tě konání koncertu dvacet mi-
nut před zahájením. Rezerva-
ce je možná na: kozova@zuslit-
vinov.cz.  

(nov)

Trio Incendio zahraje na zámku
LITVÍNOV – Na zámku Valdštejnů se můžete těšit na koncet TRIO 
INCENDIO, které patří k našim nejnadanějším mladým souborům.

 Trio Incendio hraje ve složení Filip Zaykov (housle), Vilém Petras (vio-
loncello), Karolína Františková (klavír).

Materiálu „Plánu rozvoje města“ se zastupitelé věnovali i o přestávce.
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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

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

„Většina ryb byla přivezena 
z výlovu nádrže Barbora v Du-
chcově na konci října. Na rybo-
chovném zařízení Severočeského 
územního svazu v Chabařovicích 
jsme ryby přetřídili a přidali také 
několik atraktivních druhů jako 
štiky a sumce,“ upřesňuje mluv-
čí Českého rybářského svazu, 

Severočeského územního svazu 
Jan Skalský. „Prvotním cílem na-
šeho společného projektu, který 
jsme odstartovali v roce 2010, je 
revitalizace řeky Bíliny. Pravidel-
ně ryby vysazujeme na jaře a na 
podzim. Společně s mosteckým 
ekocentrem se snažíme tuto ak-
tivitu využít i ke zvýšení zájmu 

o životní prostředí 
u dětí,“ uvádí ředi-
tel jednotky EKO 
společnosti Unipe-
trol Pavel Sláma.

Druhová struk-
tura vysazených 
ryb do řeky Bí-
liny zůstala stej-
ná jako v předcho-
zích letech.  Jedna-
lo se o cejna velké-
ho, cejnka malého, 
plotici obecnou, 
perlína ostrobři-
chého, okouna říč-
ního a dále jelce. 
„Víme ovšem, že 
účastníkům vždy 
udělají radost i vět-

ší ryby, které mnohdy znají, jako 
je např. kapr, štika a také menší 
sumec. Proč jim je tedy nedopřát. 
Je úžasné sledovat radost v očích 
při vypouštění toho jejich kap-
říka nebo cejna,“ doplňuje Jan 
Skalský. Účastníky zajímalo, ja-
ké ryby jsou v českých řekách 
nejrozšířenější, čím se živí a jak 
se chovají. Zmínil se také po-
hnutý osud řeky Bíliny, do které 
se úspěšně podařilo navrátit ži-

vot. Za poslední tři desetiletí se 
čistota vody v řece výrazně zlep-
šila a toto zlepšování nadále po-
kračuje. Vedle Bíliny se Unipet-
rol stará také o Labe. Ryby vysa-
zuje v Neratovicích v těsné blíz-
kosti výrobního závodu Spolana 
ve spolupráci s místní organiza-
cí rybářů. O čistotě vody v oko-
lí svědčí pravidelné rybářské zá-
vody i  monitoring stavu a kon-
dice tamní rybí populace.  (nov)

Bílina je bohatší o 300 kilo  
ryb, vypustili je školáci

LITVÍNOV - Unipetrol, severočeští rybáři a Ekologické centrum Most 
opět uspořádali pro děti společné vypouštění ryb do řeky Bíliny. 
Tentokrát se k akci připojili také handicapovaní klienti obecně pro-
spěšné společnosti Helias. 

U Královského pramene řeky Bíliny ve Stadicích téměř 40 dětí ze zá-
kladní školy Karla IV. z Ústí nad Labem pomohlo rybářům vypustit té-
měř 300 kilogramů ryb. Od roku 2010, tedy od začátku spolupráce mezi 
Unipetrolem a Českým rybářským svazem, bylo vysazeno 7,5 tun ryb  
v celkové hodnotě 700 tisíc korun.

Nově vyvinutá zařízení na sni-
žování prašnosti vznikala v pro-
vozu lomu Vršany. Mají maxi-
mální účinek. Bojovat s prachem 
a hlukem nyní pomáhají i dalším 
těžebním společnostem nejen 
v České republice. Jejich unikát-
nost v celosvětovém měřítku po-
tvrzuje zákonná ochrana, užitný 
vzor, která zaručuje, že zařízení 
bez svolení Výzkumného ústavu 
hnědého uhlí nesmí nikdo vy-
rábět. S vývojem nového zaříze-
ní se v provozu Vršanské uhelné 
začalo v roce 2013. „Během šesti 
let jsme společně s pracovníky Vr-
šanské uhelné původně navržené 
zařízení zdokonalovali až do sou-
časné podoby, kdy je jeho účinek 
na omezení prachu a hluku ma-
ximální,“ uvedl Vlastimil Moni, 
který se na projektu za VÚHU 
podílel. 

Zařízení, které vznikalo pří-
mo v provozu Vršanské uhelné, 
už používají i jiné těžební společ-
nosti. Vršanská uhelná do opat-
ření pro snížení prašnosti a hluč-
nosti investovala za posledních 
šest let 20 miliónů korun.  Ze 
vzájemné spolupráce vznikla ml-
žící zařízení RMJ 500 a RMJ 630, 
která fungují podobně jako sněž-
né dělo na sjezdovkách. Zaříze-
ní je ale mnohem menší a chr-
lí velmi drobné kapky vody, na 
které se navážou prachové části-
ce a spadnou na zem. Jako níz-
kotlaký zdroj vodní mlhoviny 
má také mnohem menší spotře-
bu vody. Dalším výsledkem  úsi-
lí těžařů a výzkumníků je mlžná 
stěna řízena automaticky meteo-
rologickou stanicí, která systém 
spouští ve chvíli, kdy jsou opti-
mální podmínky, tedy neprší ne-

bo není příliš silný vítr. „O tom, 
že tato opatření mají opodstatně-
ní, svědčí i fakt, že jsme na vybu-
dování další mlžné stěny získali 
dotaci od ministerstva pro životní 
prostředí, k realizaci by mělo do-
jít zhruba v  roce 2021,“ doplnil 
Petr Procházka, technický ředi-
tel těžebních společností skupiny  
Sev.en Energy. 

Vršanská uhelná spolupraco-
vala s  výzkumníky i na odprá-
šení přesypů poháněcích stanic 

pásových dopravníků. Ke sníže-
ní prašnosti v okolí lomu Vršany 
přispívají i další provozní opatře-
ní od skrápění dopravních cest 

v lomu až po vysazování stromů 
na vybraných místech, které vy-
tvářejí přirozenou bariéru. 

(ink)

Těžaři si poradili s prachem 
a pomáhají  i ostatním

MOST – Prach je nepříjemným průvodcem těžby hnědého uhlí. Oby-
vatele Mostecka proto zajímá, jak je těžební společnosti proti pra-
chu brání. Ve Vršanské uhelné na vývoji protiprašných opatřeních 
pracovali několik let. O výsledek se dnes mohou podělit i s ostatní-
mi těžebními společnostmi. Zařízení z Mostu se používá nejen v Čes-
ké republice.

Mlžící zařízení pracující na podobném principu jako sněžná děla, nebo 
mlžné stěny, které nepropustí částice prachu, jsou výsledkem šestileté 
spolupráce Vršanské uhelné a Výzkumného ústavu hnědého uhlí.

V rámci kampaně „Říjen pro neziskovky“ se po dobu října reali-
zovala sbírka z benefičních snídaní. Benefiční snídaně se konaly ve 
prospěch sbírky na vozík pro bývalou zaměstnankyni magistrátu. 

Nicméně pracovnice magistrátu nezapomněly na námi vytipova-
nou uživatelku Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěv-
kové organizace, paní Ludmilu Šulcovou, seniorku z Domova pro 
seniory Barvířská, pro kterou připravily dárkový kosmetický balí-
ček. 

Balíček předala paní Šulcové v pondělí 4. listopadu paní Radka 
Tížková. V současné době je již balíček v těch správných rukou. Za 
tento milý dárek bych za paní Šulcovou chtěla pracovnicím magis-
trátu moc poděkovat, že dokáží rozdávat radost i našim seniorům.

Martina Kameníková,
asistentka Městské správy sociálních věcí Most

N apsali jste nám

Akci vypouštění ryb děti milují.

Pásový dopravník na 
hnědouhelném dole
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Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,  
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz

Aby Váš Volkswagen 
zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

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

Plus plán
Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás.

O škodlivosti mobilních te-
lefonů ve školách a závislos-
ti na nich se v  poslední době 
v  odborných kruzích hodně 
mluví. Ředitel mezibořské zá-
kladní školy Jan Peška o tom 
ale začal mluvit především se 
svými žáky. Dohodli se, že vy-
zkouší dva měsíce ve škole mo-
bily nepoužívat. „V místním ki-
ně jsme měli celoškolskou ak-
ci, kde jsem dětem navrhl, že 
bychom mohli zkusit školu bez 
mobilů a že k tomu potřebuji 
jejich podporu. Děti návrh bez 
problémů přijaly. Na třídních 
schůzkách souhlasili i rodiče,“ 
uvedl Jan Peška. 

Děti jsou za plnění dohody 
odměňovány. Každý žák dru-
hého stupně dostane dva smaj-

líky na týden. Pokud je přisti-
žen s  mobilem, jeden smajlík 
se mu maže. Za zbývající smaj-
líky dostane body. „Na kon-
ci měsíce jsme vyhodnotili třídy 
a ty nejlepší dostaly odměnu. Za 
říjen vyhodnoceni nebylo vů-
bec jednoduché. Děti se oprav-
du snažily,“ pochválil děti ře-
ditel. Odměnou dvěma třídám 
byl výlet do IQ landu. S  ome-
zením mobilů ve škole hodlá 
ředitel pokračovat. Děti by do 
budoucna mohly používat mo-
bily jen o velkou přestávku. Žá-
kům ale škola vyšla vstříc a na-
bídla jim zajímavé alternativy. 
Aby je mobily tolik nelákaly, 
mohou během přestávek na-
příklad využívat otevřenou tě-
locvičnu.                            (ink)

Jde to ve škole bez telefonu?
Na základce  v Meziboří ano!

MOST - Druhý ročník úspěšného 
bezplatného projektu Jedu s  do-
bou, určeného pro řidiče a řidič-
ky starší 65 let, je v samém závě-
ru. Jeho součástí jsou bezplat-
né šestihodinové kurzy bezpeč-
né jízdy. Proběhnou poslední dva 
dopolední kurzy, a to v  neděli  
17. listopadu a v neděli 1. prosin-
ce. Volné termíny ještě jsou, senio-
ři z řad řidičů tedy mají stále šanci. 

 „Od začátku roku jsme uspořá-
dali čtrnáct kurzů v sedmi dnech, 
vždy dopolední a odpolední. Na-
še kurzy patří k nejvyhledávaněj-
ším, nikdo by proto neměl s regis-
trací váhat,“ upozornila ředitel-
ka polygonu společnosti AUTO-
DROM MOST Veronika Raková. 
Oba kurzy začínají v 8 hodin. Po 
teoretické výuce v učebnách ná-
sleduje praktický výcvik ve vlast-
ním voze na plochách polygo-
nu. Maximální počet účastníků 
v jednom kurzu je 60, instruktoři 
je rozdělí do skupin po maximál-
ně deseti řidičích. Součástí bez-
platného kurzu je i oběd. 

 V roce 2018 absolvovalo kurz 
bezpečné jízdy v  osmi centrech 
po celé republice více než 3 500 
seniorů. Organizátorem vzdě-

lávacího programu je Asocia-
ce center pro zdokonalovací vý-
cvik řidičů Autoklubu ČR (AČR) 
ve spolupráci s  Radou seniorů 
ČR. Finanční podporu posky-
tuje fond zábrany škod ve sprá-

vě České kanceláře pojistitelů. 
„Podmínkou je absolvovat kurz 
ve vlastním voze. Letošní novin-
kou pak možnost účasti dvou osob 
ve vozidle, lze jej sdílet například 
s  partnerem nebo partnerkou. 

V  takovém případě ale musí ka-
ždý z nich vyplnit rezervační for-
mulář. Oba se totiž při výcviku 
střídají za volantem,“ vysvětlila 
Veronika Raková. 

(nov)

Končí druhý ročník projektu Jedu s dobou
Autodrom nabízí poslední termíny 

Volné termíny ještě jsou, senioři z řad řidičů mají ještě šanci.

Během léta, kdy připravova-
ly mezibořské technické služ-
by areál na zimu, provedly veš-
keré revize a školení k  zajištění 
plynulého provozu. Novinkou 
jsou letos bezpečnostní prvky na 
sjezdovce. Posíleno bude osvět-
lení mezi jednotlivými sloupy, 
což zpříjemní večerní lyžová-
ní. „Na sloupech budou ochran-
né matrace, nově bude na vý-
stupní stanici tabule ZPOMAL a  

STOP branka. Pro větší bezpeč-
nost a rychlé odstranění závad 
na trati je nainstalovaná kamera 
v koncové stanici,“ vyjmenova-
la vedoucí odboru výstavby, ma-
jetku a životního prostředí Gab-
riela Sopukupová. V horní části 
sjezdovky přibyla točna pro rol-
bu, přibyl nový turniket, poklad-
na a zařízení pro dobíjení karet. 
O chod lyžařského areálu bude  
pečovat patnáct lidí - správce, 

dva rolbaři, devět osob pro 
obsluhu vleku a tři pro ob-
sluhu pokladního systému 
a nabíjeni karet. 

V  případě příznivých 
sněhových podmínek bu-
de provoz v týdnu zajištěn 

i dopoledne. Zvýhodněné jízd-
né je závislé na počtu jízd, při-
čemž jedna jízda může stát jen 
13 Kč. Stanovena je i hodinová 

sazba pro školy a ostatní skupi-
ny. Pro úhradu lze využít i pla-
tební kartu.                           

(ink)

Sjezdovka už čeká na sníh
Letos s novinkami a větším bezpečím

MEZIBOŘÍ – Mezibořská sjezdovka je připravená k  provozu. Do 
nové sezóny vykročí provozovatel areálu, Technické služby Mezibo-
ří, s novými bezpečnostními prvky. Navíc si zalyžujete i odpoledne.

Při dobrých sněhových podmínkách bude vlek v provozu od pon-
dělí do pátku od 15 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 16 a od  
17 do 20 hodin.

MEZIBOŘÍ – Děti z  mezibořské základní školy dobrovolně odložily 
mobily. Dohodly se na tom s ředitelem Janem Peškou a dohodu do-
držují. Bez mobilu byly už v říjnu a odolávají jim i v listopadu.

Ilustrační foto



zpravodajství/inzerce15. 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 
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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. ho-
dině. Tel.: 604 103 485
 ■ Koupím LP gramofonové desky, větší 

množství nebo sbírka vítána. Přijedu. 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 lis-

tů – 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 sezná-

mení se ženou podobného věku. Tel.: 
705 233 646

 ■ Žena 73 let, hledá muže – partne-
ra nebo kamaráda na dlouhé veče-
ry, výlety a vše, co dělá život hezkým. 
Mám hezký byt, jinak nic, chuť žít s 
mužem i mladším. Tel.: 605 517 095

 ■ Osamělá paní 74/168, nekuřačka 
z Mostu, hledá osamělého pána k ob-
časným schůzkám. Tel.: 731 389 028

 ■ Žena 46 let, silnější postavy z 
Mostu, hledá pro sebe a 15letého 
syna hodného, věrného muže, kte-
rý by nás měl rád. Dítě a menší tě-
lesná vada není překážkou. Tel.: 721 
936 740

Byty, doMy
 ■ Pronajmu DB SBD Krušnonohor 

2+1, 50 m2, ulice Obránců míru 360, 
po rekonstrukci bytového jádra (kou-
pelna, WC, kuchyň), dům je zateplen 
+ plastová okna. E-mail: cizagro@dac.
cz, tel: 602 651 134, 722 469 471.

ÚSTECKÝ KRAJ - Železnice v pod-
krušnohorské oblasti Ústeckého 
kraje projde v následujícím ob-
dobí výraznou proměnou. Sprá-
va železniční dopravní cesty za-
čala s modernizací na několika 
místech v okolí Teplic. Ta přine-
se nejen zvýšení traťové rychlos-
ti, bezpečnost provozu a kom-
fort pro cestující, ale také přímé  
spojení Litvínova s krajskou me-
tropolí.

Slavnostního zahájení tří sta-
veb se zúčastnil hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček. 
„Modernizace železniční infra-
struktury je nezbytná pro rozvoj 
kraje, jelikož usnadní cestování 
nejen občanům, ale může být pří-
nosem i pro nákladní dopravu,“ 
uvedl při slavnostním poklepá-
ní kladívkem na železniční pra-
žec hejtman Bubeníček.

První akcí je revitaliza-
ce a elektrizace trati Oldřichov 
u Duchcova – Litvínov. Doprav-
ní koncept  počítá mimo jiné se 
zavedením přímých elektrických 
vlaků z centra regionu až do Lit-
vínova. Součástí revitalizace trati 

je proto nutné vybudování trakč-
ního vedení na dosud neelektri-
zovaném 1,5 kilometru dlouhém 
úseku mezi  Loukou u Litvíno-
va a Litvínovem. Stavební práce 
potrvají dva roky, úpravami pro-
jde přibližně 13,5 kilometru tra-

ti. Dokončení je naplánováno na 
červenec 2021.

Zvýší se také traťové rychlosti 
v úseku Oldřichov u Duchcova – 
Bílina. Cílem stavby je komplet-
ní rekonstrukce výše zmíněné-
ho úseku, která umožní zvýšení 

traťové rychlosti až na 140 km/h. 
Termín dokončení celé stavby je 
v červnu 2022. Poslední investi-
cí bude rekonstrukce železnič-
ní stanice Řetenice. Hotovo bude 
v srpnu příštího roku.      

(nov)

Vlaky na Teplicku zrychlí, lidé  
z Litvínova získají přímé spojení s Ústím

Slavnostní poklepání kladívkem na železniční pražec odstartovaly práce na modernizaci železnice v Ústec-
kém kraji.

Vyzývá  tímto pracovníky 
ve školství (ředitele, pedagogy 
a ostatní), ale i širokou veřejnost, 
aby zasílali své návrhy kandidá-
tů. Ocenění je určeno pracov-
níkům v oblasti školství na úze-

mí Ústeckého kraje za mimořád-
nou, kvalitní a obětavou činnost, 
za kterou zasluhují veřejnou po-
ctu a poděkování. Více informa-
cí včetně příslušných formulářů 
naleznete na: https://www.kr-us-

tecky.cz/nominujte-kandidaty-
na-cenu-nam-stka-za-vyznam-
ny-p-inos-ve-skolstvi/d-1737069

Návrh lze podat poštou (roz-
hoduje datum na podacím ra-
zítku pošty), datovou schránkou, 
prostřednictvím e-podatelny, ne-
bo osobně na podatelnu Krajské-
ho úřadu Ústeckého kraje,  nej-
později do 29. 11. 2019. 

(nov)

Nominujte významné osobnosti ve školství
ÚSTECKÝ KRAJ - Náměstek hejtmana Petr Šmíd ve spolupráci s od-
borem školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje vyhlašuje 
již třetí ročník „Ceny náměstka za významný přínos ve školství“. Ná-
vrhy je možné posílat do 29. listopadu 2019. 

Stromy působí v  městském 
prostředí jako účinná klimati-
zační zařízení. Ochlazují a zvlh-
čují vzduch prostřednictvím 
výparu; středně velký strom od-
paří za slunečného dne cca 100 l 
vody denně a spotřebuje přitom 
70 kWh tepelného příkonu, 

chladicí výkon každého stro-
mu tak několikanásobně převy-
šuje výkon standardní domov-
ní klimatizační jednotky. „V Ús-
teckém kraji je role veřejné zele-
ně v obcích o to významnější, že 
se jedná o území s  velkým roz-
sahem těžbou narušených ploch, 

tj. ploch vystavených extrémním 
teplotám a vysušování, které za-
hrnuje zároveň i nejsušší klima-
tický region v  Čechách,“ uve-
dl při zahájení hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček. 
V Ústeckém kraji existuje zhru-
ba 100 městských či zámeckých 
parků, lázeňských lesů a arbo-
ret, je tu registrováno 422 pa-
mátných stromů a stromořadí. 

V  rámci večerního progra-
mu proběhlo vyhlášení celo-

republikové soutěže Park ro-
ku. V soutěži, kterou pořádal 
Svaz zakládání a údržby zeleně, 
hlavní cenu vyhrály Tyršovy 
sady, investorem bylo statutár-
ní město Pardubice. Náš region 
reprezentovaly Masarykovy sa-
dy v Lounech, které vyhrály ce-
nu veřejnosti. Cenu si z  rukou 
členky Rady Ústeckého kraje 
Jitky Sachetové přebral starosta 
města Louny Pavel Janda. 

(nov)

„Zeleň v obcích a městech Ústeckého kraje“
Hejtman zahájil první ročník dvoudenní konference

ÚSTECKÝ KRAJ -  Ústecký kraj ve spolupráci s městem Litoměřice 
a výstavištěm Zahrada Čech uspořádal první ročník konference „Ze-
leň v obcích a městech Ústeckého kraje“. Jejím cílem je upozornit na 
všechny aspekty, které souvisí s městskou zelení.

Zdroj: Wikipedia.org



Majitelé permanentek s čáro-
vým kódem, kteří kartu během 
uplynulých 2 let stále ještě ne-
vyměnili za novou, mají posled-
ní možnost k  výměně neplatné 
karty, a to už jen do 31. prosin-
ce letošního roku. Po tomto da-
tu  nebude výměna starých per-
manentek možná. Pokladní sys-
tém všechny staré karty vymaže 

z evidence včetně jejich kredi-
tu. Permanentku lze  vyměnit 
při vaší návštěvě Aquadromu, 
tedy kdykoliv během provoz-
ní doby koupaliště, na hlavní 
pokladně. Stačí zaplatit pouze  
60 Kč za nákup nové karty s či-
pem, předložit občanský průkaz 
a starou permanentku s  čáro-
vým kódem.                                 (nov)
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Dalším soupeřem 

Vervy bude Sparta

Pražská Sparta bude dal-
ším domácím soupeřem lit-
vínovského HC Verva Litví-
nov v  utkání Tipsport ext-
raligy po reprezentační pře-
stávce. Hrát se bude v neděli 
17. listopadu od 15.30 ho-
din na ledě Zimního stadio-
nu Ivana Hlinky v Litvínově.

Házenkářky jedou  

do Maďarska

K poslednímu utkání zá-
kladní skupiny Ligy mistrů 
zajíždí házenkářky Baníku 
Most do Maďarska, kde se 
střetnou s  domácím Györi 
Audi ETO KC. Maďarky jsou 
v  utkání velkými favoritka-
mi. Györ je 15násobný mis-
tr Maďarska a 14násobný ví-
těz Maďarského poháru. Od 
roku 2004 je pravidelným 
účastníkem Ligy mistrů.

Souš zajíždí k utkání 

do Slaného

Po domácím vystoupení 
s Louny míří fotbalisté diviz-
ního Baníku Souš za svým 
soupeřem do Slaného. Duel 
se odehraje v sobotu 16. lis-
topadu od 13.30 hodin.   

MFK doma neuspěl 

s Litoměřickem

Jeden ze dvou našich zá-
stupců v  krajském přeboru 
v kopané dospělých, Mostec-
ký FK, doma neuspěl v sou-
boji s FK Litoměřicko. Mos-
tečtí prohráli 1:2, když v nor-
málním čase utkání skončilo 
1:1. V  penaltovém rozstřelu 
měli více štěstí hosté.  

Srbice uštědřily 

Jiřetínským debakl

Další propadák na domá-
cím hřišti zažili hráči Soko-
la Horní Jiřetín v  krajském 
přeboru v kopané dospělých. 
Nad jejich síly byl tentokrát 
celek Sokola Srbice. Ten na-
konec odjížděl domů s  tře-
mi body poté, co domácím 
uštědřil debakl 4:0. Horní Ji-
řetín se krčí u dna tabulky 
s třemi body.

Čtyřiadvacetihodi-

novka stolního hokeje
Středisko volného času 

v Mostě bude hostit 24 hodin 
stolního hokeje. Akce, kte-
rá se uskuteční v rámci pro-
jektu Sportuj s  námi!, začne 
v pátek 15. listopadu v 9 ho-
din a skončí následující den, 
tedy v  sobotu 16. listopadu, 
úderem 9. hodiny. Celkem 
za tu dobu bude sehráno pět 
turnajů ve šprtci, air hockeyi 
a táhlovém hokeji. 

(jak)

MOST/ITÁLIE – Z Mistrovství  
Česka WTKA 2019 v Itálii 
se vrátila výprava české re-
prezentace České asociace 
amatérského kickboxu. Re-
prezentace pod vedením stát-
ního trenéra Petra Václavíka 
byla složená ze sportovců SK 
Leon z Mostu a Team Ptáčkovi 
z Prahy. 

Zlato: Matyáš V. Vítek - Li-
ghtcontact +56 kg, Zdeněk Ma-
rel - Lightcontact -79 kg, Da-
vid Konečný - Kung-fu Tuishou 
-90 kg, Tomáš Šebek - Kung-
-fu - Jižní Šaolin, Josef Ptáček 
- Submission Wrestling Muži B  
-65 kg, Josef Ptáček - Submissi-
on Wrestling Muži A -66kg, Jo-

sef Ptáček  - Submission Wrest-
ling Muži A -77 kg.

Stříbro: David Konečný - Li-
ghtcontact v ringu -91 kg, Josef 
Ptáček - Submission Wrestling 
- Muži B -70 kg, Josef Ptáček - 
Submission Wrestling Muži B 

-76 kg, Zdeněk Marel - Point-
fighting -79 kg, Zdeněk Marel - 
Lightcontact v ringu -80 kg

Bronz: Tomáš Šebek - Kung-
-fu - Tuishou -80 kg, Jan Bláha - 
Pointfighting -63 kg.          

(nov)

Amatérský kickbox bodoval  
na mistrovství světa

Domácí prakticky po ce-
lý zápas dotahovali, sice mini-
mální, přesto náskok soupeřek. 
Do konce prvního poločasu se 
jim podařilo snížit náskok Kri-
mu na rozdíl pouhých dvou 
branek. Po přestávce se ale ob-
raz hry příliš nezměnil. Mos-
teckým házenkářkám se tento-
krát na slovinskou obranu re-
cept najít nepodařilo a prohrá-
ly pětibrankovým rozdílem. 

„Baník Most ukázal své kva-
lity už během prvního vzájem-
ného utkání v Lublani, ve kte-
rém nás porazil. Věděli jsme, 
že jde o rychlý tým, který sází 
na rychlé protiútoky, věnovali 
jsme proto intenzivní přípravě 
na toto utkání několik posled-

ních týdnů a vyplatilo se. Jsem 
rád, že jsme zvítězili a mostec-
kému týmu patří díky a uzná-
ní za to, jak se ve své premiéro-
vé sezoně v Lize mistrů prezen-
toval,“ konstatoval po utkání 
trenér hostujícího Mercatoru 
Uros Brega.

„Musíme soupeři poblaho-
přát k vítězství, bohužel jsme 
v utkání udělali nějakých  
22 technických chyb, což je na 
utkání Ligy mistrů příliš. Vyni-
kající výkon podala Dominika 
Müllnerová a je především její 
zásluhou, že jsme během utká-
ní stále drželi kontakt se sou-
peřem,“ řekl na tiskové konfe-
renci po skončení zápasu do-
mácí trenér Ondřej Václavek.

Nejlepší hráčkou hostí by-
la Nina Zulič, autorka 11 bra-
nek. Ta videla duel následovně: 
„Jsem moc ráda, že jsme tento-
krát zvítězili. Připravovali jsme 
se velmi intenzivně, podali jsme 
během celého zápasu velmi sou-
středěný výkon a chtěli jsme vy-

hrát, což byly asi hlavní důvo-
dy, které nakonec rozhodly.“ Se 
smutkem v  hlase se za utká-
ním ohlédla domácí gólmanka 
Dominika Müllnerová. „Krim 
odehrál vynikající zápas, Ni-
na Zulič byla klíčovou hráčkou 
soupeře, přes kterou šla většina 

akcí. Je mi líto, že se nám tento-
krát nepodařilo zopakovat vý-
kon z Lublaně,“ řekla.  

DHK Baník Most – RK 
Krim Mercator 26:31 (12:14). 
Nejvíce branek Mostu zazna-
menala Dominika Zachová, 
a to šest.                              (jak)

Sen o postupu se nejspíš rozplynul  
Černí andělé tentokrát recept na slovinský Krim nenašli

CHOMUTOV - Černým andělům se v Lize mistrů napodruhé na slo-
vinský RK Krim Mercator vyzrát nepovedlo a v chomutovské hale 
mu tentokrát podlehli 26:31 (12:14). Sen o postupu do dalších bojů 
Ligy mistrů se tak nejspíš rozplynul, protože posledním soupeřem 
DHK Baník Most je maďarský Györ, nejlepší evropský házenkářský 
klub, se kterým Černí andělé na chomutovské palubovce prohráli 
rozdílem třídy.   

Litvínov posiluje
LITVÍNOV – Hokejový klub 
HC Verva Litvínov využil re-
prezentační přestávky k  pře-
skupení svých řad. Posiluje 
útok a možná i obranu.

Předně se dohodl na ukon-
čení smlouvy s obráncem Da-
videm Šestákem, který dále 
už v kádru Vervy působit nebude. Vedení klubu se rozhodlo proza-
tím do obrany na měsíční zkoušku angažovat Kanaďana se slovenský-
mi kořeny Patricka Kudlu. 

„Patricka jsme si vybrali na základě doporučení sportovního úseku, 
a to především skautingu Rosti Dočekala. Je to ofenzivně laděný obrán-
ce vysokého vzrůstu s kanadskou mentalitou, což i vzhledem k jeho věku 
může být pro náš klub velice dobrým příslibem do obranných řad,“ říká 
generální ředitel klubu Jiří Šlégr.

V Litvínově skončil obránce David Šesták. Ten na severu Čech pů-
sobil od žákovských kategorií a s juniory získal stříbrné medaile. Za 
A tým HC Verva odehrál 46 utkání, ve kterých si připsal pět asistencí. 

Kudla je třiadvacetiletý kanadský obránce se slovenskými koře-
ny a přichází z Frýdku-Místku. Za sebou má angažmá v kanadských 
mládežnických soutěžích a také sezonu v nejvyšší americké juniorce 
USHL. Na draftu v roce 2016 si ho v šestém kole jako 158. hráče vy-
brala Arizona Coyotes. V loňské sezoně působil ve slovenské extralize, 
kde v 58 utkáních zaznamenal 30 bodů za 5 gólů a 25 asistencí. Letoš-
ní sezonu začal ve Frýdku-Místku, kde si připsal v 15 zápasech 5 bodů. 

Vervu posílil důrazný kanadsko - americký útočník Samson  
Mahbod, který v loňské sezoně působil v extralize ve Vítkovicích 
a v německé DEL v týmu Krefeld Pinguine. Klub se s hráčem dohodl 
na působení do konce sezony s možností dřívějšího ukončení smlou-
vy. 

Třicetiletý Mahbod je rodákem z Montrealu. Působil v kanadských 
i amerických soutěžích. V juniorské QJMHL s týmem Drummon-
dville Voltigeurs vyhrál v sezoně 2008/2009 titul. Působil také ve Fin-
sku, Rusku, hrál i v rakouské EBEL, kde se mu bodově dařilo v Med-
veščaku Záhřeb. „Samsona znám velmi dobře z EBEL ligy a KHL. Je 
technicky velmi zdatný hráč, který umí hrát na všech postech. Je výborný 
bruslař. Má dobrou koncovku, i když se mu v loňské sezoně nedařilo po-
dle jeho představ. Když má v mužstvu svou roli a důvěru, tak ji dokáže 
splatit,“ říká skaut HC Verva Litvínov Rostislav Dočekal. 

„Samsona Mahboda angažujeme, protože chceme zvýšit konkuren-
ci v našem útoku. Chceme využít jeho přímočarost a tah do brány ka-
nadského stylu,“ uzavřel generální ředitel klubu Jiří Šlégr.               (jak)

MOST - Oddíl krasobruslení Most 
vstoupil do nové závodní sezo-
ny a má za sebou již tři závodní 
víkendy. Tuto sezonu uvidíme 
mostecké krasobruslařky a kra-
sobruslaře ve všech třech typech 
soutěží v rámci ČR, a to: ČP, ČKS 
a OBO (řazeno od nejvyšší). 

Ve dnech 26. - 27. října zá-
vodili Mostečtí v Brně a Tep-
licích. První víkend přinesl tři 
cenné kovy. První místo vybo-
jovala Tereza Ciprová – nová-
ček mladší a Štěpánka Maříková 
– žačka. Třetí místo brala Domi-
nika Loucká – žačka. Ve dnech  
2. - 3. listopadu se představily zá-
vodnice Mostu v  Ostravě a v Ús-

tí nad Labem. Víkend přinesl je-
den cenný kov a jedno skvělé 
umístění v Českém poháru. Prv-
ní místo patřilo Tereze Cipro-
vé – nováček mladší, šesté mís-
to brala Sophie Ellen Kučabová 
– žačka mladší. Ve dnech 9. - 10. 
listopadu se závodilo v Příbrami. 
Tady tři mostecké reprezentant-
ky zajely krásná umístění v nej-
vyšším závodě ČP a ukázaly, že 
umí, když mezi 42 soutěžícími 
přivezly tato umístění: 5. mís-
to Eva Blahoutová – žačka nej-
mladší, 9. místo Aneta Mrkvič-
ková – žačka nejmladší a 6. mís-
to Sophie Ellen Kučabová – žač-
ka mladší.                               (jak)

Krasobruslařky braly cenné kovy 

Vyměňte pernamentky na Aquadrom, máte poslední možnost!
MOST - Technické služby města Mostu provozující mostecký 
Aquadrom upozorňují majitele starých permanentek s čárovým kó-
dem na výměnu za nové. 

Bližší informace na pokladně Aquadromu na tel. 
čísle  476 127 842.
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KLÍNOVEC V NOVém
Zásadní novinkou pro nadcházející zimní sezonu v lyžařském Skiareálu Klínovec je výměna lanové 

dráhy Dámská. Místo původní třísedačkové lanové dráhy s pevným uchycením se staví zcela nová čtyř-
sedačková, s odpojitelným uchycením, vyhříváním kožených sedaček a pro Skiareál Klínovec typickou 
oranžovou krycí bublinou. Návštěvníci se tak mohou těšit na nesrovnatelně pohodlnější a rychlejší jíz-
du na vrchol. V loňském roce rozšířili o dvojnásobek přilehlou, modrou sjezdovku, která je bezesporu 
jednou z nejvytíženějších, a proto byla výměna lanové dráhy nevyhnutelným a logickým krokem pro 
navýšení přepravní kapacity a zpříjemnění zážitků návštěvníků areálu. Nová lanová dráha bude mít ví-
ce než dvojnásobnou dopravní rychlost, a přitom delší nástupní a výstupní čas ve stanicích, celková jíz-
da na lanovce se tak zkrátí o polovinu a zároveň se nepopsatelně zvýší pohodlí lyžařů během jízdy. Při 
plné rychlosti odbaví až o 800 osob za hodinu více než původní lanová dráha. Více bublin, více kom-
fortu. Další bude v blízké budoucnosti na Neklidu, ta by měla být šestisedačková. Díky dlouhodobému 
zaměření na nejmodernější zasněžovací systémy je Skiareál Klínovec pravidelně mezi prvními otevře-
nými. Letos investice směřovaly na posílení čerpacích stanic, nákup nových vrtulových děl a navýšení 
kapacity retenčních nádrží o cca 20 tisíc kubíků vody. Retenční nádrže zajišťují soběstačnost při výrobě 
sněhu, a to ze 70 % procent, bez ohledu na momentální přítoky povrchových vod. 

KLÍNY - RODINNé STŘEDISKO
Dalším poměrně velkým lyžařským střediskem je Sport areál Klíny.  Jde o rodinné středisko umístě-

né ve východní části Krušných hor, vzdálené pouhých 5 km od hranic s Německem, 6 km od Litvínova, 
65 km od Drážďan a 95 km od Prahy. Na čtyřech sjezdovkách, které jsou kompletně v případě nepřízni-
vých sněhových podmínek zasněžovány technickým sněhem, lze jezdit v rámci široké nabídky skipasů. 
Jezdí se i večer, protože sjezdovka pod čtyřsedačkovou sjezdovkou a snowpark s platformou pro BigAir 
jsou osvětlené. V areálu je lyžařská a snowboardová škola, dětský park a pojízdný koberec. Na bezpeč-
nost dohlíží horská služba, a pokud zrovna není dobré počasí, lze využít sportovní halu s lezeckou stě-
nou. V okolí areálu je udržováno 55 km běžeckých tras.

Na LYžE I bObY měSTSKOu hROmaDNOu  
DOpRaVOu DO SKIaREáLu mEzIbOŘÍ

Sjezdovka v Meziboří se nachází 703 metrů n.m. a svým návštěvníkům nabízí červenou sjezdovku 
o délce 537 metrů. Přepravu zajišťuje jeden vlek s přepravní kapacitou 410 osob za hodinu. Při dobrých 
sněhových podmínkách bude vlek v provozu od pondělí do pátku od 15 do 20 hodin, v sobotu a ne-
děli od 10 do 16 a od 17 do 20 hodin. V případě příznivých sněhových podmínek bude provoz v týd-
nu zajištěn i v dopoledních hodinách. V areálu je restaurace a parkoviště. K areálu dojedete také měst-
skou hromadnou dopravou. 

ČESKý JIŘETÍN NabÍzÍ KLID a ČTYŘI SJEzDOVKY
Areál tvoří čtyři sjezdovky a v blízkosti jsou k dispozici dvě parkoviště, lyžařská škola a bufet. Všech-

ny vleky jsou v provozu v sobotu, neděli, o svátcích a zimních prázdninách od 9:00 hod. do 16:00 hod. 
Ve všední dny je v provozu sjezdovka „U kostela“ od 9:00 hod. do 16:00 hod. 

KRuŠNOhORSKá bÍLá STOpa
Ústecký kraj finančně podporuje i běžecké disciplíny, nebo chcete-li turistiku na běžkách. Prostřed-

nictvím dotace na provoz Krušnohorské bílé stopy se podílí na údržbě základních úseků se středis-
ky v Lesné, Klínech, Dlouhé Louce, Novém městě a Petrovicích, které mají napojení na běžecké trasy 
v SRN (např. Holzhau, Alternberg, Seiffen). Právě tímto je projekt Krušnohorské bílé stopy jedinečný 
a unikátní v celé Evropě. Propojené, strojově udržované běžecké stopy dosahují délky 250 km. Nadmoř-
ská výška tras je v rozsahu 740 až 950 metrů nad mořem. 

www.kbs.cz

Nejde ale jen o propagaci velkých zimních středisek. Proto Ústecký kraj na svém webovém turistic-
kém portálu Brána do Čech představuje všechna střediska. Mezi menší, avšak s kvalitní úpravou svahu, 
patří Telnice u Ústí nad Labem, Mezihoří nad Chomutovem, Meziboří nad Litvínovem, kam se doje-
de i městskou hromadnou dopravou, nebo třeba Malečov v Českém středohoří.                                 (ink)

www.krusnehory.eu
www.branadocech.cz

Kam SE VYDaT Na SJEzDOVKY I Na běžKY?
DO KRuŠNýCh hOR V ÚSTECKém KRaJI!

www.branadocech.cz


