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Číslo 15
22
Zastupitelé rozhodli
o nápravných krocích
ve vztahu k havárii
Na základě havarijní události,
ke které došlo 13. srpna v areálu
Chemparku Záluží při spalování
propylenu se sešel krizový štáb
města, který své poznatky z události předal Radě města Litvínova,
dále se projednávaly na veřejném
jednání zastupitelů. Z jejich usnesení vyplývají úkoly pro starostku
Kamilu Báhovou.
„Písemně jsem již vyzvala kompetentní orgány hasičského záchranného sboru, který je součástí Integrovaného záchranného systému Ústeckého
kraje, ke změně ve způsobu informovanosti občanů. Při události v Unipetrolu o spuštění varovného systému
rozhodovaly složky IZS, které situaci
vyhodnotily jako neohrožující město
a jeho obyvatele, proto nebyl spuštěn.
Samozřejmě jsme v zájmu informovanosti občanů využili webových stránek Litvínova, facebooku i městské
policie, která oslovovala občany a situaci jim osvětlovala. Také různá média v rámci svých možností pravidelně
o události podávala informace. Nicméně v souvislosti s touto mimořádnou událostí Rada města Litvínova
uložila tajemníkovi městského úřadu
zpracování analýzy trhu v oblasti předávání informací směrem k občanům
města, a to do 30. září. Uvažujeme
o více variantách, například rozesílání hromadných SMS, spolupráci
s operátory, případně vybudování
obecního rozhlasu. Chci za město
prosadit možnost lokálního vstupu do
informačního systému IZS v případě,
kdy není definováno ohrožení Litvínova ze strany IZS, ale vyžaduje to
situace při mimořádné události.
Dále jsem u Unipetrolu iniciovala
jednání o změně systému ve vztahu
k informovanosti občanů i změně
vnitřního havarijního plánu Unipetrolu RPA, s. r. o. Požadujeme po
společnosti, aby při revizi havarijního
plánu oslovila také pracovníka města
zodpovědného za krizové řízení. Ten
by se s havarijním plánem podrobně
seznámil, případně by vznesl připomínky k doplnění z pohledu města,
aby v budoucnu při podobné události
nevázla komunikace mezi Unipetrolem a městem.
Písemně jsem vyzvala vládu i ministra dopravy k okamžitému řešení
zkapacitnění silnice I/27 a zabezpečení objízdných tras při mimořádných
událostech. Nedávná havárie v areálu Chemparku Záluží nutnost zkapacitnění potvrdila. Vozy hasičského
záchranného sboru i evakuovaných
pracovníků Chemparku Záluží průjezdnost zkomplikovaly a pokud by
došlo ke zranění osob, problémy by
měla i záchranná služba. Další zásadní problém vidíme také v objízdných
trasách, které jsou v případě uzavření
komunikace I/27 pro veřejnost využívány.
Od orgánů státní správy požaduje
vedení města výsledky měření proběhlých při mimořádné události ve dnech
13. až 18. srpna. Písemně jsem oslovila vedení Unipetrolu RPA, s. r. o.,
a vyžádala si stanovisko k prohlášení
skupiny občanů Litvínova zaměstnaných v Unipetrolu RPA. Na nejbližším
jednání zastupitelstva města předložím návrh na zřízení výboru pro bezpečnost a ochranu obyvatelstva,“ říká
ke stanoveným úkolům starostka.
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Školy v Litvínově navštěvuje více jak dva a půl tisíce žáků

zdarma
KALENDÁRIUM
11. 9.
Den horníků
(Areál Hipodromu Most, 13.15-01.15
autobusová kyvadlová doprava.)
11. 9.
Zveme vás na hokej
Tipsport Extraliga Litvínov - Zlín
(ZS I. Hlinky Litvínov od 17.30 hod.)
14. 9.
Vzpomínkové setkání
k výročí úmrtí T. G. Masaryka
(V Litvínově před gymnáziem v 9.30 hod.)

Opět začal nový školní rok a jako
obvykle, byl ve všech školách zahájen
slavnostně. Každá škola od základní
až po střední má vždy pro své žáky
připravenou nějakou novinku. Například v blízkosti janovské základní školy vzniká nový sportovně-oddychový
areál s herními prvky pro děti i mládež,
litvínovské gymnázium má nové multifunkční hřiště, herní a oddychové prvky jsou v okolí jazykové školy… Ve školách, i mateřských, došlo i k úpravám
v interiéru budov. Od nového školního
roku má každá škola v Litvínově také
svůj pár asistentů prevence kriminality. Městská policie Litvínov rozšířila
skupinu asistentů ze čtyř na dvanáct.
Během jediného měsíce museli noví asistenti zvládnout a vstřebat mnoho nových informací a úkolů. Nejzkušenější
čtveřice, která v Litvínově pracuje ke
spokojenosti občanů i kolegů strážníků
už několik let, zůstává v Janově. Asistenti prevence kriminality budou do-

hlížet na přechodech u škol, pomáhat
při školních akcích, dohlížet na dění
v bezprostředním okolí školy a věnují
se klasické prevenci kriminality.
V Litvínově je pět základních škol,
z toho jedna soukromá, jedna základní
škola speciální, dále jsou zde tři střední
školy, detašovaná pracoviště vysokých
škol UJEP a ČZU a základní umělecká
škola. Pro předškoláky je k dispozici
osm mateřských škol. Do základních
škol nastoupilo cca 2,5 tis. žáků, z toho
341 prvňáčků. Nejvyšší počet zájemců
o vzdělávání se předpokládá u ZUŠ,
kde by se během roku mělo uměleckým
směrům věnovat přes 900 žáků.
Zahájení školního roku se tradičně
zúčastnili místostarosta Milan Šťovíček, který se zastavil ve sportovní
škole a v Hamru, místostarostka Erika
Sedláčková, která navštívila jazykovou
školu a poprvé také starostka Kamila
Bláhová, která si vybrala školu v Ruské
ulici.
(gi)

I po letech zůstávají na Pluto smutné vzpomínky
Při neštěstí na Dole Pluto v roce 1981
tragicky zahynulo 65 lidí. Každoročně
vždy 3. září pozůstalí, zástupci hornického cechu i osobnosti měst, ze kterých
oběti pocházely, vzdávají čest památce
všem, kteří 3. září roku 1981 v 15 hodin
a 33 minut byli na místě výbuchu v ob-

lasti 4. úseku hlubinného Dolu Pluto,
koncernového podniku Doly Vítězného února v Záluží v Severočeském hnědouhelném revíru a přišli tak o život.
Mezi oběťmi byli i báňští záchranáři.
Podařilo se zachránit 40 pracovníků.
U příležitosti této smutné události se

také letos uskutečnil pietní akt v Litvínově u pomníku důlní katastrofy. Za
město Litvínov věnec k pomníku položili tajemník městského úřadu Josef
Skalický, zástupce velitele městské policie Karel Šefl, místostarostka Erika
Sedláčková a starostka Kamila Bláhová (viz foto).
„Každý rok jsme k pomníku jezdili
s manželem, abychom společně vzpomněli na jeho velmi dobrého kamaráda,
který v dole zahynul. Letos jsem přijela
sama, protože manžel již není mezi živými,“ říká se slzami v očích Květoslava
Sekanová, která do Litvínova přijela až
z dalekého Jiříkova. „Jsem na své jméno
hrdá a nikdy se ho nevzdám,“ s těmito
slovy svíčku a květinu na pomník pokládala Jitka Čermáková z Mostu, dcera
záchranáře, který jiné zachraňoval, sám
o život při neštěstí přišel. „Všechny záchranáře jsem znala. Nejvíc líto mi bylo
Josefa Špicara, kterému se v den neštěstí
narodilo miminko, ale on už se o tom nikdy nedozvěděl,“ dodává Jitka Čermáková. U pomníku mimo jiné vzpomínala
také manželka Petra Kratochvíla, které
se zapálením svíčky a položením květiny pomáhala její vnučka.
(gi)

15. 9.
Klub filatelistů Litvínov
(Schola Humanitas 16-17 hod.)
16. 9.
Rada města Litvínova
19. 9.
Pochod Karla Líma
Pěší akce 13-30 km
(Start nádraží Osek-město v 10 hod.)
20. 9.
Veřejná bohoslužba Církve bratrské
(Litvínov, nám. Míru od 15 hod.)
20. 9.
Zveme vás na hokej
Tipsport Extraliga Litvínov - Brno
(ZS I. Hlinky Litvínov od 17.30 hod.)
21. 9.
Rada města Meziboří
23. 9.
Den otevřených dveří
Pořádá klub stolního tenisu
TTC Litvínov
(Společný dům Litvínov,
U Bílého sloupu 510 od 16 do 18 hod.)
24. 9.
Zastupitelstvo města Litvínova
27. 9.
Zveme vás na hokej
Tipsport Extraliga Litvínov - Sparta
(ZS I. Hlinky Litvínov od 15.20 hod.)
29. 9.
Klub filatelistů Litvínov
(Schola Humanitas 16-17 hod.)
Do 30. 9.
Osvětim 1940-1945
Výstava k 70. výročí osvobození
koncentračního tábora
(Oblastní muzeum v Mostě.)
Do 30. 9.
Dílna magistra Edwarda Kelleyho
(Hrad Hněvín, denně do 17 hod.)
3. 10.
Podzimním Krušnohořím
Pěší a cyklistická akce KČT Litvínov
(Start v Litvínově od pokladny
zimního stadionu 6.30-11 hod.)

Kotlíková dotace
Krajský úřad Ústeckého kraje očekává dotaci 162 mil. Kč. Po schválení
dotace krajský úřad vyhlásí tzv. „kotlíkovou dotaci“ pro fyzické osoby na pořízení 1 080 kusů kotlů. Dotace bude
určena fyzickým osobám na výměnu
kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za jiné zdroje
dané imisní třídy např. za kotle plynové,
tepelná čerpadla apod. Dotace není určena na výměnu plynových kotlů za plynové. Součástí dotace mohou být i další
přídavná/doplňující zařízení, např. solární soustavy.
Termín vyhlášení „kotlíkové dotace“
se předpokládá počátkem roku 2016.
Žádosti bude přijímat Ústecký kraj.
Více informací naleznete: http://www.
k r-ustecky.cz/kotlikova- dotace/ds 99776/p1=204744

Příští číslo vyjde 25. 9. 2015
Uzávěrka je
16. 9. 2015

Litvínov

Litvínov
Česká rafinérská přispěla na opravu
kabin hostů v zimním stadiónu

Sponzorský dar
litvínovské škole

Patchworkářky se představují v galerii

V prvním kole přijímání žádostí neziskových a příspěvkových organizací
o sponzorský příspěvek doputovalo do
United Energy 21 žádostí, v druhém
kole pouhých 6 žádostí. Teplárna ve
druhém kole vybrala tři organizace,
které získají finanční příspěvek. Jednou
z nich je Schola Humanitas, která dar
ve výši 80 tis. Kč využije na podporu
provozu a rozvoje Centra bakalářských
studií.
(red)

Lesy ČR věnují
žákům sešity

Předsedkyně představenstva České rafinérské, a. s., Anna Wydrzyńska a starostka města Litvínova Kamila Bláhová podepsaly 27. srpna darovací smlouvu. Na jejím základě akciová společnost poskytne městu 200 tis. Kč. Rada města Litvínova
rozpočtovým opatřením doplnila sponzorský dar o částku 200 tis. Kč. Souhrnná
částka 400 tis. Kč je určena na investici do Zimního stadiónu Ivana Hlinky v Litvínově. Za peníze město (majitel objektů ZS) opraví kabiny hostů, které jsou v havarijním stavu a vybaví je novými šatními boxy.
(gi)

Penzion pro seniory ve Vodní je opraven
Koncem roku 2014 byla zahájena revitalizace penzionu pro seniory v Litvínově ve Vodní ulici, a to výměnou oken
a parapetů. Stavbou byla na základě
výsledku výběrového řízení pověřena
Stavební a obchodní spol. Most, s. r. o.
Zateplení obvodového pláště zateplovacím systémem ETICS, rekonstrukce
střešního pláště včetně zateplení nad
stropem posledního podlaží, zateplení
stropu suterénu, výměna dveřních výplní, vestavba evakuačního výtahu na
čip, úprava hromosvodu a další navazující práce byly zahájeny, vzhledem ke
klimatickým podmínkám, až v dubnu
letošního roku. Revitalizace objektu

byla dokončena 30. června s náklady
cca 8,2 mil. Kč bez DPH.
Součástí stavby bylo umístění dieselagregátu jako záložního zdroje pro
funkčnost výtahu v případě jakékoliv
události při výpadku elektrické energie,
např. požáru. Přesunut byl vně budovy
penzionu, osazen na zpevněnou plochu
a oplocen. Kolaudace stavby proběhla
28. srpna se závěrem, že je vše v pořádku. Roční úspory energie v objektu jsou
odhadnuty na cca 500 tis. Kč.
Investice byla podpořena dotací
z Operačního programu Životní prostředí ve výši 3,9 mil. Kč. Spoluúčast
města byla ve výši 5,2 mil. Kč.
(gi)

Lesy České republiky, správce bezmála poloviny lesů v zemi, odstartovaly
v srpnu kampaň „Sešity do škol“. Rozdají základním školám 252 tisíc sešitů. Zástupci škol je mohou objednat na www.
sesitydoskol.cz do konce září, nebo do
rozdělení zásob. Lesy ČR pořídily sešity
za 800 tisíc Kč. Školám je věnují zdarma,
uhradí i dopravu. Osm typů sešitů se liší
grafickým provedením obalu a drobnou
grafikou spojenou s lesním prostředím
- komiksem, básničkou či omalovánkou.
Všechny sešity jsou linkované ve formátu A5.
(red)

Nová vedoucí odboru
systémového řízení
Vzhledem k tomu, že s vedoucím odboru systémového řízení Městského úřadu Litvínov byl k 30. červnu letošního
roku ukončen pracovní poměr ve zkušební době, bylo vyhlášeno nové výběrové řízení pro účely výběru zaměstnance
do funkce vedoucí odboru systémového
řízení Městského úřadu Litvínov. Na základě výsledků výběrového řízení byla
do funkce jmenována Ing. Lenka Holáňová, dlouholetá pracovnice jmenovaného odboru.
(gi)

Finanční dar
příspěvkové organizaci
Rada města Litvínova schválila Základní škole a Mateřské škole LitvínovJanov přijetí účelového finančního daru
25 275 Kč od WOMEN FOR WOMEN,
o. p. s., Praha. Dar je účelově vázán na
úhradu obědových služeb v období od
2. 9. 2015 do 31. 12. 2015 pro ředitelkou
vytipované žáky školy ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.
(gi)

Radniční sklípek
je k pronájmu

Pokračuje Integrovaný plán rozvoje
V srpnu byla zahájena realizace posledního projektu podporovaného z Integrovaného operačního programu (IOP)
v rámci Dohody o zabezpečení realizace IPRM uzavřené městem Litvínovem
s Ministerstvem pro místní rozvoj s názvem „Komplexní revitalizace veřejných
prostranství v sídlišti Janov VI“.
Projekt je rozdělen na 4 části:
Rekonstrukce mostků a dešťové kanalizace (SMP CZ, a. s.) - sanace mostů
v ul. Hamerská přes Janovský potok vč.
zábradlí, v ul. Křížatecká přes Janovský
potok vč. zábradlí, v ul. Hamerská přes
potok Loupnice vč. zábradlí, v ul. Přátelství přes potok Loupnice vč. zábradlí,
sanace dešťové kanalizace (ul. Přátelství
- u čp. 161, ul. Přátelství - u čp. 157, ul.
Luční - blok J, čp. 313).
Rekonstrukce veřejného osvětlení (HERKUL, a. s.) - v celé ulici Hamerská, vč.
parkoviště Hamerská a osvětlení před
blokem R3 (výměna svítidel, sloupů, výložníků, kabelových tras).
Rekonstrukce komunikací (HERKUL,
a. s.) - v ul. Kopistská, ul. Gluckova, ul.
Školská, otočka BUS v ulici Hamerská
(sanace poruch, frézování povrchů, po-

ložení nového asfaltového krytu a rekonstrukci některých obrubníků).
Doplnění herních prvků (CHEMINVEST, s. r. o.) - doplnění herních prvků
volnočasového areálu u ZŠ Janov: 2 houpačky hnízdo (velké, malé), lanová sestava Cesta odvahy, velký altán s lavicemi a tabulemi, trampolína zapuštěná do
země, multifunkční sestava (skluzavka,
houpačky, lezecká stěna, kreslicí tabule,
hrazdy, žebřík atd.).
Ukončení realizace stavebních prací
je předpokládáno do 30. 10. 2015.
Celkové výdaje na realizaci projektu by
měly činit cca 16 mil. Kč, dotace ve výši
85 % z Integrovaného operačního programu by měla dosáhnout 13,37 mil. Kč.
V měsíci srpnu byla dokončena fyzická
realizace projektu „Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov V – kamerový systém“, kterým došlo
k modernizaci 8 stávajících kamerových
bodů v sídlišti Janov, vybudovaní 2 nových kamerových bodů a modernizaci
přenosového systému. Projekt zkvalitní
technologii snímání kamer a přispěje ke
snižování vandalizmu a dalších negativních jevů v lokalitě.
(red)

Rada města Litvínova na žádost Lenky Novákové ukončila nájemní smlouvu,
která byla uzavřena v únoru loňského
roku na prostory v Radničním sklípku
za účelem provozování podnikatelské
činnosti - hostinská a restaurační činnost. Žadatelka se dlouhodobě potýkala
s finančními problémy (hospodaření se
ztrátou) způsobenými prvotní investicí
do úpravy pronajatého prostoru. Městu
dluží na nájemném a poplatcích za služby spojené s užíváním předmětu nájmu.
Po stanovení konečné výše dluhu přistoupí město k jeho vymáhání.
Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 59, jehož součástí je nebytový prostor v 1. NP, o výmě
ře 429,65 m2, a terasy v objektu č. p. 40
v k. ú. Horní Litvínov, a to formou nabídkového řízení obálkovou metodou
s tím, že nebude stanovena minimální
výše nájemného.
(red)

Více zaměstnanců
u městské policie
Rada města Litvínova schválila navýšení počtu zaměstnanců Městské policie
Litvínov nad stanovený počet zaměstnanců zařazených do městské policie
o 21 pracovních míst: o 4 pracovní místa
asistentů prevence kriminality financovaných z projektu MV ČR; o 17 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných
prací financovaných z Úřadu práce ČR
zařazené do MěP v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR. Celkový počet zaměstnanců MěP od 1. srpna je 70, z toho
36 strážníků, 10 civilních zaměstnanců,
21 zaměstnanců z projektů (8 obsluha
kamerového systému, 1 preventistka
v nízkoprahovém centru Jaklík, 12 asistentů prevence kriminality).
(gi)

V litvínovské městské Galerii Radniční sklípek se od srpna prezentují
členky litvínovského patchwork klubu.
Šikovnýma rukama specifickou textilní
technikou vytvořily ze záplat geometrické vzory, které poskládaly do dek,
přehozů, polštářů, ubrusů, kabelek…
„V srpnu v roce 2011 v prostorách
galerie předvedla svou fantazii a zručnost v patchworku Mirka Kimlová.
Svými pracemi nadchla řadu „domácích švadlenek“, které se nakonec domluvily a stály u založení litvínovského
patchwork klubu v čele s instruktorkou
Mirkou Kimlovou. Byl to geniální nápad, díky kterému máme dnes co vystavovat. Šikovné ženy se v knihovně
schází dvakrát měsíčně. Nejedná se
o uzavřenou společnost, proto kdo má
zájem, může se kdykoli přijít nezávazně
podívat, načerpat inspiraci případně se
zapojit,“ zahájila výstavu v galerii Dáša
Wohanková z městského úřadu.
„Jsem ráda, že se opět setkávám s šikovnými ženami, jejichž práci a nápady
již několik let vídám zde v galerii při
pravidelných velikonočních a vánočních výstavách. Je dobře, že i v dnešní
hektické době se dokáží ženy sejít, popovídat si, při tom ještě vytvořit pěkná

díla, která ukáží veřejnosti, a že jim
město může poskytnout k setkáním
i prezentaci důstojné prostory,“ dodává
místostarostka Litvínova Erika Sedláčková.
Radost vystavujícím udělal i místostarosta Milan Šťovíček, který všem
poděkoval za přípravu příjemného zážitku v galerii a jako výraz poděkování
předal „švadlenkám“ květinu.
Zřejmě nejstarší dochovaný patchwork pochází z Číny z 8. - 9. století n.
l. Jednalo se o buddhistické obřadní
roucho sešité z pestrých hedvábných
látek. Velmi oblíbeným se patchwork
stal v Anglii v 17. století. Smyslem této
techniky bylo využití dobře dochovaných částí starších látek. Patchwork je
dnes vnímán i jako svébytná umělecká
technika. Díla vyrobená tímto způsobem nacházíme v předních světových
muzeích a galeriích.
Vystavující: Eva Martínková, Věra Šturmová, Jaroslava Háková (viz foto), Mirka
Kimlová, Radana Kociánová, Ilona Doležalová, Jaroslava Kozárová, Renata Bártová, Jaroslava Oplová, Petra Petrlíková,
Ilona Voláková, Dáša Wohanková, Marcela Polívková, Mirka Kašparová, Anna
Šišková, Lenka Janečková.
(gi)

Na slovíčko se starostkou Litvínova
Starostka Litvínova Kamila Bláhová
v poslední době věnovala mnoho času mimořádné události v Chemparku Záluží.
Zastupitelé se v souvislosti se srpnovou havárií v Chemopetrolu usnesli na úkolech
pro starostku, které průběžně plní. „Děkuji
všem, kteří se zapojili do likvidace havárie
a zabránili rozsáhlejším škodám. Děkuji
i těm, kteří sice nebyli přímo u zásahu, ale
všemožným způsobem v mimořádné situaci
pomáhali. Velmi si toho vážím,“ vyjadřuje
své poděkování Kamila Bláhová.
Velkou pozornost starostka věnuje také
investicím. „Stále dokola řešíme investice
a problémy s nimi spojené. Letos má město
v plánu proinvestovat cca 100 mil. Kč. Předpokládáme, že se nám z uvedeného objemu
podaří získat cca 70 mil. Kč dotací, což považuji za velký úspěch. Jsem ráda, že jsme
i díky dotacím zrealizovali úsporná opatření v penzionech pro seniory ve Vodní ulici
i U Bílého sloupu, kde bychom měli ročně
na energiích celkem ušetřit cca 700 tis. Kč,“
říká starostka, která, mimo jiné, zajistila
další sponzorský dar ve výši 150 tis. Kč, a to
na činnost TJ Kopisty. „S představiteli tělovýchovné jednoty jsme jednali o nedostatku
financí na činnost. Jsem ráda, že jsem jim
pomohla. Jedná se o jediný subjekt v Litvínově, který nese název po zaniklé obci Kopisty, navíc působí v Janově a je k dispozici
tamní mládeži.“
Starostka má za sebou veřejné projednání Programu rozvoje města Litvínova, kde
se podle ní sešlo opravdu málo lidí z řad veřejnosti, a to právě ve chvíli, kdy mohli ovlivnit rozvoj své obce. „Je škoda, že občané neprojevili zájem o diskuzi k rozvoji města.
Apeluji tedy na Litvínovské, aby se nevzdávali této možnosti. V Litvínově jsou doma.
Vedení města zajímají jejich představy
a v rámci možností by je chtělo zrealizovat.
Opět připomínám obyvatelům Litvínova,

máte-li jakoukoli pochybnost a potřebu získat přesnou informaci o některé z událostí,
nebo se chcete na něco zeptat, využijte možnosti diskuze na veřejném jednání zastupitelů města, můžete také svůj dotaz písemně zanechat v podatelně městského úřadu
a příslušný odbor se jím bude zabývat. Je
to základní cesta, jak získat informace objektivní a nezkreslené,“ připomíná občanům
starostka.
V současné době také probíhají důležitá
jednání s Agenturou pro sociální začleňování na preventivním programu. „Připravujeme společně program, kterým bychom
zkvalitnili život nejen v sociálně vyloučené
lokalitě Janov, ale i v jiných částech města.
Máme například problém se skateparkem
u sportovního areálu na Lomské a rádi bychom za pomoci agentury našli možnost,
jak pomoci nájemci vyřešit jeho opravu.
Ovšem různých námětů je mnoho, musíme
se s agenturou sjednotit na prioritách a dotačních možnostech. Nicméně stále věřím,
že se Litvínovu mohou otevřít možnosti
čerpání dotací ve větší míře, a to nejen na
investice do obnovy majetku, ale také např.
na zkvalitnění výuky v našich základních
školách,“ informovala Kamila Bláhová.
Před zahájením školního roku se starostka setkala s řediteli litvínovských škol,
které bylo nejen zajímavé, ale i podnětné.
„Poprvé jsem byla jako starostka na zahájení školního roku. Navštívila jsem ZŠ v Ruské ulici, setkala se nejen s prvňáčky, ale
prošla jsem přípravnou třídou a devátými
třídami. Pak jsem navštívila vždy jednu třídu z každého ročníku a pozdravila se s dětmi a jejich třídními učiteli. V krátkém projevu prostřednictvím školního rozhlasu jsem
všem popřála úspěšný školní rok. Slavnostní zahájení má smysl. Byl to krásný den,
děti byly fajn a většina z nich se už do školy
těšila,“ dodává na konec Kamila Bláhová.

Vedení města Litvínova zve občany na veřejné jednání zastupitelstva města
24. 9. od 14:00 hod. v aule Scholy Humanitas
Vybráno z programu:
Informace o průběhu realizace rozpočtu města Litvínova za 1. pololetí roku 2015
Nakládání s majetkem města
Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního
prostředí, ochraně veřejné zeleně a opatřeních ke zlepšení vzhledu města

litvínov

litvínov

Nejstarší učitel Litvínova

V první řadě zleva sedí učitelé Zdeněk Adamec, Josef Rybář, Vlasta Černá, Jaroslava Cápalová, třídní Oldřich Folprecht, ředitel Josef Kerner, Aloisie Hejmová, Jarmila
Hofmanová - Holoubková, Jaroslav Brynda, Milada Lysá, Helena Linhartová. První
zprava ve druhé řadě stojí učitel Bedřich Hulán.
O prázdninách se na litvínovského
kronikáře obrátili prostřednictvím Josefa Čtvrtníčka, autora stránek Historie
Litvínovska, pan Dobrodinský a paní
Kršáková, vnoučata pravděpodobně nejstaršího žijícího učitele Litvínova. Chtěli opravit chybný údaj z článku Radnice
z roku 2007, který napsal litvínovský kronikář k 60. výročí Gymnázia T. G. Masaryka. Uvedl v něm, že „učitel Jaroslav
Richter je pravděpodobně jediným žijícím pedagogem, který učil v zahajovacím školním roce 1947“.
Pan učitel Jaroslav Richter bohužel
zemřel právě v roce 2007. Po výměně
dopisů s vnoučaty Bedřicha Hulána
uvádím opravu: Bývalý litvínovský učitel pan Bedřich Hulán se narodil v roce
1920, v říjnu mu bude 95 let, nyní žije
ve Vizovicích. Jeho vnučce Olze Kršákové jsem zaslal k identifikaci snímek
ze školního roku 1946-1947. Před lety

mi ho věnovala paní Jarmila Jelínková
- Folprechtová, jejíž tatínek byl třídním
v hornolitvínovské měšťance. Neúplně popsaný snímek byl pořízen před
budovou měšťanky, nyní Gymnázia
TGM. Nejstarší žijící litvínovský učitel Bedřich Hulán doplnil fotografii
celými jmény všech učitelů, dokonce
vyjmenoval jejich aprobace. Ve školním
roce 1947-48 byl jedním ze zakládajících učitelů nově založeného Gymnázia
T. G. Masaryka, kde mj. učil přírodopis. Z Litvínova odešel učit na katedru
přírodopisu pedagogické fakulty Ústí
nad Labem, kde působil téměř do svých
70 let.
Přeji panu učiteli hodně zdraví. Těšíme se na zaslání dalších vzpomínek
na dobu strávenou v Litvínově. Děkuji
všem jmenovaným za pomoc při malém
odkrytí historie školství.
Václav Novotný, kronikář Litvínova

Veřejné zakázky za první pololetí
Město Litvínov v 1. pololetí roku
2015 vyhlásilo celkem 46 veřejných zakázek (67 VZ ve 2. pololetí roku 2014),
z toho 15 VZ realizovaly firmy z Litvínova, 9 z Mostu, 11 z Prahy, 11 ostatní.
V zadávání zakázek, při jejich průběhu,
vyhodnocování a v následném uzavírání příslušných smluv bylo postupováno
v souladu se zákonem o veřejných zakáz-

kách a podle ustanovení Směrnice rady
města Litvínova. K zadávání a k zákonnému procesu ve veřejných zakázkách
se využívá systém elektronického procesu zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
Předpokládaná cena všech 46 VZ:
88 265 706,00 Kč.
Vysoutěžená cena: 68 028 687,53 Kč.
Úspora: 20 237 018,47 Kč.
(red)

Hudební kroužek
pro nejmenší
také v Litvínově

Soukromá mateřská škola
Jeřabinka v Litvínově (v ZŠ
Hamr) otevírá nejen pro
své žáky hudební kroužky
pro děti od tří let. V zahraničí je hudební výuka dětí
předškolního věku samozřejmou věcí, Česká republika však zaostává. Hudební školy preferují pro start vzdělávání převážně
žáky druhých tříd. „Výuka hudby v předškolním věku rozvíjí dítě mnohem více,
než je tomu ve věku školáka,“ podotýká
zakladatelka Školičky a Hudebních kurzů
MH music Bc. Magdalena Halžová, Dis.
Její projekt hudební výuky pro nejmenší je
v Česku ojedinělý, sklízí úspěchy a stále se
zdokonaluje.
V Litvínově nabídne Jeřabinka dva typy
hudebních kroužků. První je skupinová výuka hry na klavír. „V malém kolektivu dvou
až čtyř dětí probíhá výuka individuálně
podle schopností přítomných dětí ve věku
od 3 let. Délka lekce je hodina či hodina
a půl. Výuka je akční, plná pohybu a obsahuje množství her pro rozvoj hudebního
sluchu, smyslu pro rytmus, uvolnění pohybového aparátu i zlepšení pozornosti,“ přibližuje vyučování Magdalena Halžová.
Děti zpočátku ke hře využívají zvonkohru,
ale už od začátku usedají ke klavíru. „Postupně poznáváme nástroj, učíme se orientovat na klaviatuře a zpravidla na třetí lekci
již hrajeme špetičkou zhudebněné básničky a lidové písničky,“ podotýká ředitelka
MŠ Zuzana Štěpánová.
Přesně v duchu waldorfské pedagogiky
jsou do hudební výchovy zapojeni i rodiče.
Přicházejí na poslední část výuky, kde jim
děti předvedou, co v průběhu lekce probíraly, aby společně mohli doma trénovat.
Nedílnou součástí výuky je vystoupení pro
rodiče jednou až dvakrát za pololetí.
Druhým typem kroužku je bicí - rytmika pro děti od 4 let, která se vyučuje ve skupince šesti dětí. Učí se opět formou sluchových
a pohybových her ve spojení s ovládnutím
hry na africký buben Djembe. Přínosné je,
že tento typ kroužku připraví dítě na hru
na jakýkoliv nástroj. Klade důraz na motoriku, děti se naučí, jak se správně uvolnit, koordinovat ruce. „Komplexní rozvoj
dítěte se projeví v pozdějším věku ve škole.
Děti si do školy přinesou umění soustředit
se, disciplínu,“ upozorňuje na další pozitiva M. Halžová. Vývoj hudební metodiky
je inspirován mimo jiné také mnohaletou
spoluprací a kontakty s Mensou ČR.
Jeřabinka uspořádá 16. září od 16 do 17 hodin ukázkovou hodinu hry na klavír.
„Ukázka je možná maximálně pro 5 dětí,
proto prosíme zájemce, aby si místo rezervovali na e-mailu: jeřabinka@seznam.cz,
nebo na tel. 607 102 535,“ zve Zuzana Štěpánová.
(pi)

Počasí cyklisty ani turisty neodradilo

Město Litvínov každoročně pořádá
pro širokou veřejnost křest cyklotrasy.
Letos se oblíbená akce konala v neděli
6. září za velmi nepříznivého počasí.
Přesto se na nově naplánovanou trasu
vydalo na 80 odvážných chodců a cyklistů. Cyklotrasu připravenou Milanem
Fenclem (INTUS Litvínov) pokřtili
u autobusové zastávky Rudolice v Horách místostarostka Litvínova Erika
Sedláčková a litvínovský radní Vlastimil
Doležal. Pěší se vydali na 12,5 km dlouhou trasu, cyklisté na 35 km dlouhou
trasu a všichni se sešli na společném
obědě v Lesné. Účastníky akce pak cyklobus odpoledne odvezl zpět do Litvínova. „Za deště a větru jsme jeli a šlapali
po Krušných horách. Počasí bylo opravdu krušné. Našlo se ale dost milovníků
turistiky a cyklistiky, kteří se drželi naší
pozvánky, kde bylo uvedeno, že se akce
koná za každého počasí,“ říká k celoměstské akci organizátorka Dáša Wohanková z propagace města.
(gi)

Divadlo zve na HOŘÍ, MÁ PANENKO!
Docela velké divadlo, o. p. s., v Litvínově uvede 21. září od 19 hod. komedii
na motivy slavného filmu Miloše Formana, Jaroslava Papouška a Ivana Passera HOŘÍ, MÁ PANENKO! Přestože
byl film v roce 1968 zakázán, byl v roce
1969 nominován na Oscara. Se svolením
autorů připravilo DVD s agenturou Green Production jeho divadelní podobu.
V režii J. Galina účinkují P. Nový nebo
V. Kratina, D. Suchařípa, J. A. Náhlovský, J. Galinová, J. Zimová, L. Lavičko-

vá, K. Lišková, K. Raková, R. Stodůlka,
P. Kozák, P. Erlitz a M. Žižka.
Všichni pracovníci Integrovaného
záchranného systému ÚK, zaměstnanci Unipetrolu a ostatních organizací,
kteří se podíleli na likvidaci požáru
a záchraně lidských životů 13. 8. 2015,
mají v pokladně divadla 2 volné vstupenky. Zájemci o ně volejte nebo pište do
DVD (docelavelkedivadlo@seznam.cz ,
tel. 778 094 093, 777 000 933).
Mgr. Jana Galinová, ředitelka DVD

Předškoláci v Janově mohou letos navštěvovat tři přípravné třídy

Starostka Kamila Bláhová blahopřeje ke kulatému životnímu jubileu ředitelce janovské základní školy Miroslavě Holubové.
(foto: gi)
V letošním roce oslavila PhDr. Miroslava Holubová nejen významné životní jubileum, ke kterému jí gratulovaly
také starostka Litvínova Kamila Bláhová a místostarostka Erika Sedláčková,
ale i deset let od jmenování do funkce
ředitelky litvínovské základní školy
v Janově.
Miroslava Holubová, absolventka
střední školy, v roce 1984 nastoupila do
tehdejší základní školy U Bílého sloupu
jako učitelka prvního stupně. Zahájila
studium speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Po mateřské
dovolené se dvěma chlapci dvojčaty přešla do tehdejší 2. základní školy (nyní
Soukromá sportovní ZŠ Litvínov) jako
učitelka druhého stupně a od září 1994
pokračovala ve své pedagogické činnosti v tehdejší janovské zvláštní škole.

Doplnila si svoje vzdělání speciálního
pedagoga o školský management a od
října 1997 se stává zástupkyní ředitele
zvláštní školy a od 1. února 1999 se
ujímá funkce ředitelky. Na starosti má
nejen speciální školu, ale i mateřskou
školu.
Její dlouholeté zkušenosti jí předurčují do funkce ředitelky sloučené speciální školy s mateřskou školou a janovské základní školy s mateřskou školou.
Ke sloučení obou vzdělávacích institucí došlo po optimalizaci litvínovského
školství roce 2005. V současné době
řídí cca 90 zaměstnanců základní školy
a dvou mateřských škol.
„Základní škola se nachází v takzvané vyloučené lokalitě. Není tedy
překvapením, že většina žáků je romského etnika a ze sociálně znevýhodně-

ného prostředí. Setkávám se s mnoha
dětmi, které vyžadují speciální individuální přístup pedagoga. Pomáháme
jim zmírnit, případně zcela odstranit
handicapy, které jim zabraňují úspěšně
se vzdělávat. S ohledem na tuto skutečnost jsme pro předškoláky opět otevřeli
přípravné třídy, které jsou v letošním
roce tři. Vzděláváme i děti s těžším postižením v samostatné budově speciální školy. Letos máme tři třídy s dvaceti
dětmi různého věku. Na prvním stupni
základní školy máme nyní deset tříd,
na druhém šest tříd a sedm tříd s dětmi
s lehkým mentálním postižením různého věku. Celkem se ve třiceti třídách
naší školy vzdělává cca 460 žáků,“ říká
k současnému stavu ve škole její ředitelka Miroslava Holubová.
Škola nabízí všem dětem školní družinu, spoustu zájmových kroužků, má
svůj dětský pěvecký sbor Janováček,
děti vydávají školní časopis Koumes
a od letošního roku se zapojily do činnosti městského žákovského parlamentu. Výuka probíhá standardně a poskytuje dětem dostatečné vzdělání na to,
aby se uplatnily v učebních oborech
i ve středoškolském studiu. „Jen velmi
málo dětí končí po deváté třídě na úřadu práce. U ostatních pak už záleží jen
na jejich vůli a píli se v pokračujícím
studiu udržet. Hodně se nám jich vrací
do školy, aby se pochlubily svými výsledky. Máme z nich upřímnou radost,“
říká s potěšením ředitelka školy.
„V červnu byla za cca 16 mil. Kč zahájena kompletní rekonstrukce vnitřních prostorů v MŠ Paraplíčko včetně
vybavení novým nábytkem a úpravy
zahrady, která získá nové herní prvky. Probíhat bude do konce září. Děti
dočasně využívají náhradní prostor

v budově školní družiny. Zkrátka nepřijde ani MŠ Sluníčko, kde zhruba do
poloviny října vzniká na zahradě Království přírody. Dokončuje se úprava
volnočasového areálu v blízkosti školního multifunkčního hřiště. Určitě to
tady hodně chybělo. V sídlišti je hodně
dětí, zvlášť ty starší pak neměly dostatek možností pro své vyžití ve volném
čase,“ odpověděla Miroslava Holubová
na otázku, na jaké novinky se mohou
janovské děti těšit.
Mezi budovou školy a tělocvičnou se
v současné době ještě opravuje přístupová cesta a dvůr, kde vzniknou také
místa pro parkování.
„Na nový školní rok jsme se připravili s předstihem, jako obvykle. Děti
jsme uvítali na víceúčelovém hřišti,
kde prvňáčky tradičně přivítali žáci devátých tříd a předali jim upomínkový
list a stužku. Pedagogický sbor je v plném počtu, podotýkám, že jen s malými obměnami je stále tentýž. Některé
kolegyně zde učí již od roku 1982, od
otevření školy. Během posledních deseti let nám pedagogové odcházeli buď
na mateřskou, nebo do důchodu, což
svědčí o tom, že problémy v naší škole
se příliš neliší od ostatních škol. Možná
mají naše děti více zameškaných hodin,
ale to ihned řešíme s rodiči, případně
příslušnými institucemi. Pravidelně se
potýkáme s tím, že chybí dětem vybavení, školní pomůcky. Vzhledem k jejich
složení s tím počítáme. Pomáhá nám
úřad práce. Pokud by se našel sponzor,
byli bychom velmi rádi, za každou výpomoc například při nákupu pomůcek,
přispěním na výlety dětí do jiného prostředí…
Nedávno nám přispěla pražská obecně prospěšná společnost Women for

women, a to cca 25 tis. korunami na
obědy pro děti ze sociálně slabých rodin. Škola se snaží získat peníze také
z různých projektů. Naše projektová
činnost je velmi rozsáhlá. Vylepšujeme
dětem školní prostředí a stojí nám to za
to. Děti to rozhodně oceňují,“ říká dále
ke škole její ředitelka.
A co by z pohledu Miroslavy Holubové, která v Janově žije již 30 let, škole
a sídlišti hodně pomohlo? „Rozhodně
bychom uvítali dokončení rekonstrukce budovy školy – výměnu oken, rozvody vody, elektroinstalace, úpravu vnitřních prostor, nové WC... Vše je ještě
původní a dnes již dožité. Nepříjemný
je pohled na vybydlené domy, zabetonované vchody i okna v centru sídliště.
Možná by bylo dobré paneláky snížit,
opravit, osídlit, aby to tady bylo pěkné,
jako kdysi.“
(gi)

Učitelka z přípravné třídy Linda Thámová konzultuje s ředitelkou školy poslední kroky před zahájením školního
roku.
(foto: gi)

horní jiřetín

Meziboří

Hornojiřetínští prvňáčci zahajovali v kulturním domě

Městská knihovna Meziboří

NABÍZÍ OD ZÁŘÍ
POČÍTAČOVÉ KURZY
- základy užívání PC,
Word, Excel,
základy internetu
- individuální přístup
podle potřeb uchazečů

1. kurz
- pondělí 9-10 hod.
2. kurz
- středa 15.30-16.30 hod.
Zájemci se mohou hlásit
v knihovně,
nebo na tel. 476 748 110
Kurzy jsou zdarma!
Zástupci ZŠ a MŠ Horní Jiřetín a města přivítali 1. září v kulturním domě 26 prvňáčků. Ti se potom v doprovodu žáků devátých tříd vydali poprvé do školních lavic.
(foto Jiří Beneš)

Konec prázdnin patřil i páce
Stovky návštěvníků přilákal na konci srpna program Rozlučky s létem na
koupališti v Horním Jiřetíně. Nabídl vědomostní soutěž, aquazorbing, ukázky
a prezentaci modelů nebo další ročník
soutěže Páka Horní Jiřetín.
„Do soutěže v páce se letos přihlásilo
čtyřicet účastníků. V jednotlivých kate-

goriích si pro zlatou medaili přicházeli
Anežka Winklerová, Zdeňka Bížová,
Zdeněk Hrubý, Roman Lenc, Radek
Smolák ml. a Radek Smolák st.,“ okomentoval kulturní referent Jiří Beneš
s tím, že velmi děkuje všem, kteří se na
letošní rozlučce podíleli.
Text a foto Jiří Beneš

V Horním Jiřetíně
se bojovalo
I velká bitva se stala součástí pouti
a městských oslav v Horním Jiřetíně.
Padesát šermířů se tu střetlo přímo
pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Letošní program lákal návštěvníky
již od 10 hodin a přinesl různá vystoupení, drezúru dravců, atrakce pro děti,
dobové stánky či večerní hudební blok.
Ten více než úspěšně završila kapela Tři
sestry Banditos.
Jiří Beneš

Kulturní zařízení
města Meziboří
uvádí

Josefa Klímu
v pořadu

MŮJ ŽIVOT REPORTÉRA
29. září od 17.30 hodin
v bývalém kině
Vstupné 60 Kč
Vstupenky zakoupíte
v Městské knihovně Meziboří
Rezervace:
tel. 476 748 110

Už v září parkoviště v Hornické ulici
Už v září bude zahájena výstavba parkoviště v Hornické ulici v Meziboří. Přibude tu dvanáct nových parkovacích míst. Dokončeno by mělo být v listopadu. Částečně by se tak měl vyřešit problém s parkováním v této ulici. Stavba vyjde město
na 1 mil. Kč.
(ema)

Starosta Meziboří
Petr Červenka
zve všechny
občany Meziboří

na veřejné zasedání
zastupitelstva města
14. září od 16 hodin

v Klubu seniorů nám. 8. května

Hornojiřetínské gymnastky nezahálejí
Děvčata z oddílu moderní gymnastiky TJ Sokol Horní Jiřetín trénují
i o prázdninách. Pětatřicet gymnastek
a pět trenérek 15. srpna odjelo na letní
soustředění do Rekreačního střediska
Batlich-Chřibská. Poděkování patří firmě Cannoneer za odvoz gymnastických
koberců a náčiní. Hlavním úsilím závodnic i trenérek byla tvorba společných skladeb pro podzimní sezónu
letošního roku. Gymnastky mají připravené čtyři společné skladby. Dvě společné skladby připravila trenérka Michaela Smoláková. S nejmladšími děv-

čaty má společnou skladbu bez náčiní
a nejstarší závodnice pak cvičí se třemi
obručemi a dvěma kužely. Závodnice
trenérky Veroniky Horáčkové cvičí taktéž sestavu bez náčiní, ale v jiné kategorii, a trenérka Kateřina Bělinová má
společnou skladbu se šesti obručemi.
„Tuto sezónu jsme mohli zvýšit počet společných skladeb ze dvou na čtyři hlavně díky sponzorskému daru od
společnosti United Energy, a. s., které
veřejně děkujeme,“ dodala předsedkyně oddílu Renáta Smoláková.
Text a foto Michaela Smoláková

Vybráno z programu:
zpráva o hospodářském výsledku
města za 1. pololetí 2015,
vyúčtování topné sezóny
a prodej stavebních pozemků
a parcel

Justra startoval
na Slovensku
V posledních sezónách stolního hokeje obvykle zahajoval podzimní část mezinárodní turnaj Scandinavian Open.
Letos, poprvé od založení WTHA Tour
v roce 2001 ale severští pořadatelé organizaci tradičního podniku odvolali.
I tak podzim nakonec zahájili stolní
hokejisté mezinárodně. Při Slovakia
Open se v Senici utkali v disciplínách
billiard-hockey šprtec a táhlový hokej
Chemoplast. Jediným zástupcem Litvínovska byl mezibořský hráč Michal
Justra, který bojuje o celkové prvenství
ve WTHA Tour. Ve šprtcové části turnaje obsadil patnácté místo, v Chemoplastu pak místo desáté.
SLOVAKIA OPEN – výsledky:
Billiard-hockey šprtec (WTHA Tour
Master, Český pohár ČP12)
– 1. Jaromír Skokan (Fluke Kohoutovice), … 15. Michal Justra (KSH CorroTech Meziboří).
Táhlový hokej Chemoplast (WTHA
Tour Master, Český pohár „B“)
– 1. Martin Kučera (SHL SDS Exmost
Brno), …10. Michal Justra (KSH CorroTech Meziboří).
(has)

MČsto Mezibo Ĝí
poĜádá
VII. roþník BČhu nadČje

Program:

ve þtvrtek 24. záĜí 2015 od 16.00 hodin
v areálu tenisových kurtĤ v MeziboĜí

16.00 - 16.30
16.30

prezentace
zahájení a odstartování bČhu

17.00 -18. 00

doprovodný program plný zábavy, hraní a soutČží
„DovádČní s dČtmi“ – Divadlo eMILLIon

Každý úþastník bČhu obdrží v cíli malé pohoštČní.

Meziboří

meziboří
Střední škola Educhem pokračuje s novým vedením

Do nového školního roku přivítala mezibořská základní škola 43 prvňáčků. Učit se
budou ve dvou prvních třídách.
(foto: ema)

Sayda a Meziboří slaví kulaté výročí

Studenty Střední školy Educhem
v Meziboří přivítal v novém školním
roce starosta města Petr Červenka
v obřadní síni městského úřadu s nejslavnějším absolventem školy, olympijským vítězem Robertem Reichelem.
Škola má od 1. července letošního roku
nového majitele. Není to jediná změna.
Vedení školy se během letních prázdnin snažilo vyhovět všem připomínkám
a požadavkům studentů, se kterými se
sešlo ještě na konci minulého školního
roku. „Během prázdnin jsme pro studenty připravili několik změn. Nové
je sociální zařízení, lavičky, výzdoba
školy, wifi, webové stránky, kantýna,
facebook i pedagogický sbor. Připomínky studentů jsme se snažili vyřídit.
Uvítáme, když s námi budete komunikovat, když si sami řeknete, co vám
schází a co byste ve škole ještě chtěli
mít. Chceme, abyste do školy chodili
rádi a pravidelně. Uděláme vše proto,
by se vám studovalo co nejlépe,“ slíbil
studentům výkonný ředitel školy Pavel
Prošek. Noví majitelé školy chtějí vrátit Educhemu prestiž. „Chceme docílit
toho, aby naši absolventi byli žádaní na
trhu práce a našli uplatnění. V minulos-

Nové výlohy
v pasáži

Kulaté výročí dvacet let od uzavření
partnerství slaví Meziboří a německá
Sayda. Starostové obou měst Petr Červenka a Volker Kroenert na partnerství
pějí jen chválu. Pomohlo prý sblížit starší generaci a smazat předsudky z poválečného období. Mladí, zejména školní
mládež, si partnerství obou měst zrcadlí
zejména ve sportu. Přispělo také k prolomení jazykové bariéry.
U vzniku partnerství obou měst na
česko - německé hranici stál před dvaceti
lety František Bína, ředitel Euroregionu
Krušnohoří. „Tenkrát mě požádalo Meziboří, abych zprostředkoval navázání
partnerství s německým městem. Vybral
jsem a nabídl Saydu. Vzhledem k tomu,
že partnerství obě města aktivně udržují už dvacet let, je jasné, že jsem nesáhl
vedle,“ říká Frantiček Bína. Partnerství
s Mezibořím si velmi pochvaluje také
starosta Saydy Volker Kroenert. „Obě
města jsou velmi aktivní. Hlavně naši senioři. Organizují vzájemná setkání, návštěvy, poznávání regionů v okolí obou
měst. Hodně spolu spolupracují obě základní školy. Děti se rovněž navštěvují,
účastní se oslav Vánoc a samozřejmě po-

řádají přátelská sportovní utkání,“ říká
starosta Saydy. „Během dvaceti let přátelství našich měst se uskutečnilo mnoho velmi zajímavých akcí, kterých se
účastní obyvatelé Saydy i Meziboří. To,
co před dvaceti lety vzklíčilo, postupně dozrává a sklízet budeme všichni,“
pochvaluje si také Petr Červenka. Oba
starostové zdůraznili, že partnerství zůstalo aktivní i v době, kdy nebylo podporováno dotacemi z Evropské unie. Má
totiž pevný základ založený na přátelství
lidí obou měst. Novinkou pro příští rok
má být nový sportovní kemp, kde se sejdou děti ze Saydy, Meziboří i spřáteleného italského Sogliano al Rubicone.
Dvacet let partnerství oslavila obě
města stylově. Němci pozvali své české
přátele na oslavy do Saydy. Tančilo se,
hrála česká kapela a pilo se německé
pivo, rozdávaly se dárky. Petr Červenka
přivezl starostovi Volkeru Kroenertovi
dárkový koš a keramiku z dílny Energie. Podaroval také tajemníka Volkmara
Helkrotze. Sám si z německa odvezl letecký snímek Saydy. Čeští senioři, kteří
na oslavy přijeli, pak jako dárek dostali
sud piva.
(ema)

Mezibořský Open o pohár starosty města

Ve dnech 22. a 23. srpna probíhal
11. ročník Open. Slosování do pavouka
z devatenácti účastníků proběhlo již
v pátek. V sobotu se za účasti starosty
Petra Červenky rozehrála hlavní soutěž
a průběžně i skupina útěchy. Do nedělních semifinálových bojů nastoupil vítězně Milan Kondr mladší, který porazil
Petra Krátkého a v druhém semifinále

pak Martin Kondr podlehl Michalu Prokopovi. V pohledném a vyčerpávajícím
finále Michal Prokop podlehl Milanovi
Kondrovi v poměru 6:4, 6:2, a ten si přebral putovní pohár starosty města. Cenu
útěchy vyhrál otec Milan Kondr starší
nad Janem Markem na sety 2:0. Na závěr chci poděkovat všem tenistům i pořadatelům za dobrou práci.
Josef Půža

ti to tak bylo,“ uvedla ředitelka školy
Renata Koulová. V současné době má
škola 78 studentů. V prvním ročníku je
dvacet studentů ve dvou oborech, informační technologie s maturitou a elektromechanik pro stroje a zařízení bez
maturity. Už v letošním školním roce
hodlá vedení školy navázat spoluprá-

ci s velkými zaměstnavateli v regionu
a přizpůsobit nabídku studijních oborů
jejich požadavkům, aby škola na trh
práce posílala právě takové odborníky,
o které je zájem. Do nového školního
roku popřál studentům hodně úspěchů
starosta. Robert Reichel se jim podepsal do školních zápisníků.
(ema)

Park v centru Meziboří prošel obnovou

V průběhu srpna a září probíhá v Meziboří výměna výkladů nebytových
prostor v obchodní pasáži na náměstí
8. května. Akce si vyžádá investici ve výši
1 mil. Kč. Jedná se o další krok renovace a zkrášlení centra města. Po renovaci
parku v letošním roce a rekonstrukce
pasáže v roce minulém připravuje město
další etapu pro rok 2016. Rekonstruovat
by se měla část před radnicí a autobusová zastávka. „Záleží samozřejmě na tom,
zda získáme další dotace,“ uvedla vedoucí odboru majetku, výstavby a životního
prostředí Gabriela Soukupová. (ema)

Horké léto
a údržba zeleně
Během letošního horkého léta se zabývali zaměstnanci Technických služeb
Meziboří především zaléváním. „Soustředili jsme se na nově vysazené rostliny v parku na náměstí 8. května. Většina se navzdory úmornému vedru chytla
a prosperuje,“ říká vedoucí technických
služeb Pavel Esop. Tráva v suchu a horku
nerostla, a tak se letos příliš nesekalo.
Na devadesáti procentech zelené plochy
tráva uschla. Během letní údržby zeleně
byli velkými pomocníky technickým
službám zaměstnanci na veřejně prospěšné práce. „S Úřadem práce ČR je výborná spolupráce. Hodně nám pomáhá.
V současné době máme část všech zaměstnanců firmy na dotace od úřadu práce,“ nešetřil chválou Pavel Esop (ema)

V srpnu byla slavnostně uvedena do
provozu nově revitalizovaná parková
část náměstí 8. května a otevřena po
rekonstrukci budova Městského kulturního zařízení Meziboří. S revitalizací
náměstí 8. května se začalo v březnu
letošního roku. Na akci získalo město dotaci z Regionálního operačního
programu soudržnosti Severozápad ve
výši 2,6 mil. korun. Součástí byla obnova parkové zeleně. Rekonstruovaly se
chodníky, vyměněn byl mobiliář a autobusová zastávka. Celkové náklady činily
3 600 798 Kč. Dokončeno bylo také zateplení objektu Městského kulturního

zařízení Meziboří. V rámci akce došlo nejen k zateplení obvodního pláště, ale také střechy a k výměně oken.
Doplněno bylo osvětlení a vyměněny
hromosvody. Celkové náklady činily
6 034 261 Kč. Z části byla akce hrazena
z OPŽP ve výši 2 795 465 Kč.
„Meziboří je rok od roku krásnější,
toto je další krok. Poděkování patří nejen poskytovatelům dotace a zhotovitelům, ale také zaměstnancům městského úřadu, kteří se podíleli na přípravě
investiční akce, a Technickým službám
Meziboří za jejich podíl na realizaci,“
uvedl starosta Petr Červenka.
(ema)

Sbohem Orlovice, za rok zase na shledanou!
Jeden den na táboře v Orlovicích. Po
snídani: „Rychle, už je šifra.“ „Skládejte
to pořádně.“ „Ten dílek patří sem.“ „Hurá,
máme to.“ Po obědě: „Už se můžeme jít
koupat?“ „Až po poledňáku, teď je ještě
moc silné sluníčko.“ „Tak kdo chce, může
do bazénu.“ „Hurá, bude taky klouzačka?“ Po večeři: „Pojďte, už je táborák.“
„Tak zpíváme: Slunce za hory zmizelo v dáli, utichli ptáci, usíná háj…...“
„Všichni rychle k Inkovi, bude večerní
indiánský příběh.“
To jsou střípky jednoho dne na táboře v Orlovicích. Už pošestnácté ho
pořádala ZŠ a MŠ Meziboří. Letos byl
zasvěcený Inkům – jejich životu a kultuře. Takže všichni jsme se přenesli do
peruánských And a stali se na 14 dní
Inky. Kromě soutěžení a her zaměřených na život Inků jsme se seznámili
s pravými Indiány a jejich hudebními nástroji, dověděli jsme se legendy
a příběhy peruánských Indiánů. Děti
si užily spoustu legrace, plnily bobříky i zápolily v různých disciplínách.
Nesmím zapomenout ani na táborové
tance, které jsme předvedli jak na výletě v Klatovech, tak při návratu do
Meziboří. Když jsme se vraceli zpátky
z tábora, ptala jsem se dětí v autobuse,
komu se tam líbilo, kdo by tam chtěl

ještě zůstat, kdo pojede příští rok zase.
Není větší odměny, než vidět ten les rukou a poslouchat děti, jak se překřikují,
co se komu líbilo víc. A za to patří velké
poděkování především „hlavasovi“ (neboli hlavnímu vedoucímu a organizátorovi) Mgr. Janu Peškovi, „sporťákovi“
(neboli organizátorovi všech soutěží)
Martinu Hamplovi, zdravotnici Hance

Břečkové, kuchaři Honzovi Bouzkovi
a jeho pomocníkům a všem dalším vedoucím a praktikantům, bez kterých by
tábor nemohl být. A když se mě někdo
občas zeptá, jestli se mi chce ještě v létě s dětmi na tábor, odpovídám – to byste museli zažít. Tu báječnou atmosféru
tam v podhůří Šumavy.
Mgr. Pavla Vopatová, ZŠ a MŠ Meziboří

společenská kronika
BL AHOPŘÁNÍ
• V srpnu oslavila
naše maminka,
babička
a prababička, paní
Marie BAČOVÁ
z Hamru krásné
90. narozeniny.
Naše milá maminko, z celého srdce Ti
přejeme požehnané
dny, pevné zdraví, hodně spokojenosti
a optimismu do dalších let. A děkujeme
za vše, co jsi pro nás udělala.
Máme Tě rádi. Dcera Jaroslava
a syn Vladimír s rodinami.

po d ě kování
• ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme všem hasičům, kteří zasahovali při
havárii Unipetrolu. Každý den nasazují
své životy a teď zachránili i ty naše. Mají
náš plný respekt a obdiv. Jsou to borci
a jsme na ně hrdé. Děkujeme! Poděkování patří také Policii ČR a Městské policii
Litvínov za zvládání dopravní situace.
Děkujeme.
Poštovní doručovatelky Litvínov 1
• VÍCE NEŽ 400 čestných hostů z řad
zasahujících složek Integrovaného záchranného systému ÚK pozvaly HC
Verva Litvínov a Unipetrol na hokejový
zápas s finským týmem Espoo Blues.
Symbolicky tak poděkují za zásah při
mimořádné události 13. srpna v Chemparku Záluží.
(red)
• DĚKUJEME Domovu soc. služeb
v Meziboří, celému kolektivu pod vedením paní ředitelky Heleny Tiché, zvláště
sestřičkám, za ochotu a vytvoření příjemných podmínek k důstojnému prožití posledních let našeho tatínka, pana
Jana Brabence. Děkují Jan Brabenec
a Miloš Brabenec s rodinami.
• OBROVSKÝ DÍK MUDr. Myšákovi
a kolektivu LDN Litvínov za obětavou
péči a starostlivost o mého tatínka pana
Jana Zdarsu, který 12. srpna v klidu
a pokoji odešel z tohoto světa. Děkuje
dcera s rodinou.
• DĚKUJEME za fajn organizaci
a program kulturních akcí na letním
koupališti v Litvínově u Koldomu. Jako
koldomačka jsme ještě s kamarádkou
M. Paďourkovou a našimi dětmi absolvovaly několik akcí např. Diskotačení
a také večerní promítání pro děti. Dětem i nám se vše moc líbilo a jsme rády,
že na koldomském koupališti takovéto
akce proběhly.
Obyvatelka Koldomu Lenka Linhartová

VZPOMÍNKY
• V hlubokém zármutku a bolu oznamujeme všem přátelům a známým, že
dne 31. července ve věku nedožitých
78 let nás po dlouhé, těžké nemoci navždy opustil náš drahý a milovaný pan
Ing. Jaroslav NYKL. Všem děkujeme za
vzpomínku.
• Dne 13. srpna to byl rok, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka, družka, babička a prababička, paní
Jarmila SONNLEITNEROVÁ. Kdo jste
ji znali, vzpomeňte spolu s námi. Děkujeme.
• Čas ubíhá
a nevrací, co vzal,
láska, úcta
a vzpomínky však
v srdcích žijí dál.
Dne 20. srpna
by oslavila
70. narozeniny
paní Ilona
JELÍNKOVÁ.
Stále vzpomínají dcera Radka, syn Jiří
a vnučka Raduška s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.
• Dne 26. srpna
jsme vzpomněli
12. smutného
výročí úmrtí
milované manželky,
maminky
a babičky, paní
Danuše ČERNÉ.
Nikdy nezapomenou manžel, dcera
a syn s rodinami. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

inzerce
• Dne 31. srpna tomu bylo 5 let, kdy
zemřel pan Emil JÍŠA z Litvínova. Děkuji všem, kteří mu v tento den věnovali
tichou vzpomínku. Za rodinu dcera Helena s dětmi, manželka Helena a ostatní
příbuzní.
• Dne 7. září
uplynulo 5 let kdy
nás navždy opustil
ve věku nedožitých 65 let pan
Alois VINKLER
z Meziboří.
Stále vzpomínají
manželka Jana,
dcera Jana
a synové Pavel a Martin s rodinami
• Dne 9. září
uplynulo 10 smutných let, kdy nás
opustil milovaný
manžel, táta, děda,
pan Josef KAVAN
z Meziboří.
S láskou v srdci
stále vzpomínají
manželka Růžena,
syn Roman a vnučka Lucie. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.
• Dne 11. září by
se dožil 90 let pan
Jaroslav MÁCA
z Hamru. Stále
vzpomínají
a nikdy nezapomenou dcery
Jana s manželem,
Jaroslava, vnučka
Jana s manželem
a pravnučka Lea. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.
• Dne 13. září
uplyne jeden rok
ode dne, kdy nás
navždy opustil
manžel, tatínek
a dědeček, pan
František PRŮŠA
z Hamru.
Za tichou
vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.
• Dne 14. září
vzpomeneme
30. výročí
od úmrtí našeho
tatínka a dědečka
pana Emanuela
RAUŠRA
z Janova. Vzpomínají dcery Jana
a Alena s rodinami
• Dne 14. září
uplyne 6 let od
úmrtí mé maminky
a naší babičky paní
Františky
MACALOVÉ
z Meziboří. Všem,
kteří v tento
smutný den
vzpomenou
s námi děkuje dcera Irena s rodinou.
• Dne 18. září
tomu budou tři
smutné roky, kdy
mi navždy odešla
moje máma,
vážená paní
Růžena
BÁRTOVÁ.
Stále vzpomíná
syn Standa.
Chybíš mi, nikdy na Tebe nezapomenu.
• Dne 20. září
vzpomeneme
15. výročí úmrtí
pana Jana DANDY
z Janova.
Vzpomínají
manželka Ivana,
dcera Simona
a kamarádi.
• Dne 20. září
uplyne 9 smutných
let, kdy nás
opustila naše
milovaná maželka,
maminka,
babička, paní Frida
DANKOVSKÁ.
Nikdy nezapomenou manžel,
děti Karel a Roman, vnuk Karel.

i nz e r c e
•PSÍ KADEŘNÍK v Litvínově, Chudeřínská 20. Tel. 723 613 345.
•ZPROSTŘEDKUJI nebankovní úvěr
do max. výše 20 000 Kč.
Tel. 776 040 777.
•ZPROSTŘEDKUJI nebankovní úvěr,
tel. 732 855 953.
•PRODÁM byt 3+kk po rekonstrukci,
65 m², OV, Litvínov-Osada.
Cena 830 000 Kč. Tel. 737 424 835.
• KOUPÍM HODINKY značek Prim,
Omega, Glashutte a jiné i nefunkční.
Přijedu. Tel. 721 442 860 (prozvoňte).
• PRODÁM POŠTOVNÍ známky
od roku 1945 do 2010. Pouze vcelku,
odhad 60 000 Kč. Tel. 723 827 994.
• PRODÁM BYT 1:2 (podíl na domě),
1. patro v Hamru. Volný od 1. 1. 2016.
Tel. 603 799 778.
• VÝKUP PADANÝCH JABLEK ve
výkupně kovů v Třebušicích u Komořan.
Po-Ne, 7.00-21.00 hod., cena 2 Kč/kg.
Tel. 777 045 279, pí Kučerová.
• KUŽELNA MEZIBOŘÍ – nově
otevřeno od 8 hodin. Šipky, kulečník,
jukebox, výherní automaty. Venkovní
posezení s grilem, možnost rodinných
a firemních oslav. Tel. 702 063 101.
• MASÉRKA se zaměřením na sportovní a rekondiční masáže hledá práci
ve fitcentru i jinde, Litvínov, Most.
Tel. 606 306 416.
• ZNÁTE TAJEMSTVÍ svobody a úspěchu? Odhalte sílu vlastní mysli a objevte
cestu k dosažení svých cílů.
www.podnikejzdomova.cz/pote.
• DÁTE MI ZA PRAVDU, že jídlo je
velice příjemnou záležitostí? Zvyšte své
potěšení jeho snadnou a rychlou přípravou. www.snidejzdrave.cz/pote.
• TAKÉ JSTE ZAŽILI frustraci poté,
co jste s nadšením začali sportovat a zanedlouho toho nechali? S naší sportovní
výživou si své cíle můžete splnit.
www.vyzivaprosport.cz/pote.
• NABÍZÍM VÝUKU německého jazyka, přípravu na zkoušky, gramatika,
konverzace pro začátečníky i pokročilé. Marcela Oslisloková, Komenského
1211, Litvínov, tel. 721 348 689.

• SMART PŮJČKA. Hotovost až do
domu, max. 50 tis. Kč. Splátky 13-16
měsíců. Stačí zavolat tel. 777 666 775.
Hledáme obchodní zástupce spol. Jet
money, informace na tel. 774 797 423.
• PRODEJ SLEPIČEK. Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách. Stáří 14-19 týdnů.
Cena 149-180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční 20. září, 25. října
2015 - Lom, u kina v 14.15 hod., Litvínov, u Penny v 14.45 hod. Při prodeji
slepiček výkup králičích kožek - cena
dle poptávky.
Informace po-pá 9.00-16.00 hod. na tel.:
601 576 270, 606 550 204,728 605 840.
• PSÍ KADEŘNÍK v Litvínově, PKH
(200 m pod has. zbrojnicí - směr Hamr).
Parkování přímo na hlavní silnici u provozovny. Tel. 723 613 345.
•KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY pro
muže i ženy od 13. září každou neděli od 16.30 do 18.30 hod., cena kurzu
1 650 Kč, pro absolventy 1 450 Kč, doba
trvání 12 týdnů. KURZ PILATES od
11. září každý pátek od 18.15 do 19.15 hod.,
cena kurzu 1 250 Kč, 12 lekcí. KURZ
TRX od 16. září, od 17.45 do 18.45 hod.,
cena kurzu 1 680 Kč, 12 lekcí. Místo
konání: JL AUDIO, s. r. o., Chudeřínská 10, Litvínov. Informace a přihlášky:
tel. 604 413 925, www.hubnuti-zdravi.cz.
Lilian Atanasová.

JAK TO VIDÍ ŽENY

členky fotoklubu 11.11
zvou na vernisáž
14. října v 17 hod.
Městská knihovna Litvínov

Schola Humanitas
Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov
Tel.: 476 111 226, 773 769 493

PRONÁJEM KANCELÁŘE 14,6 m2
• kancelář plně vybavená nábytkem
• v zabezpečeném objektu
• včetně energií a úklidu kanceláře
Cena pronájmu: 2 139 Kč/měsíc
Cena internetu: 242 Kč/měsíc
VOLNÉ IHNED

PRONÁJEM KANCELÁŘE 16,2 m2
CENTRUM BAKALÁŘSKÝCH STUDIÍ
• kancelář plně vybavená nábytkem
• v zabezpečeném objektu
• včetně energií a úklidu kanceláře
Cena pronájmu: 2 406 Kč/měsíc
Cena internetu: 242 Kč/měsíc
VOLNÉ IHNED

Město Litvínov,
ZO ČSBS Litvínov a Meziboří,
Sokol Litvínov - Lom,
litvínovští Skauti
zvou veřejnost na

SETKÁNÍ K 97. VÝROČÍ

VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
k památníku v Ruské ul. v Litvínově

27. října od 15 hodin

KOMPLEXNÍ ČIŠTĚNÍ MĚSTA LITVÍNOVA
17. 9.
		
24. 9.
		
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
27. 10.
		

Spodní Osada - Ladova, Vrchlického, Sukova, Mánesova, Jedličkova,
Halasova, Šaldova, T20
Ul. Valdštejnská od Partyzána, parkoviště pod poštou Máj, Karolíny Světlé,
Valdštejnská 913-923
Ul. Wolkerova, Komenského, Seifertova, Máchova
Parkoviště před Koldomem, Dvořákova
Ul. Opltova, Husova, Prokopa Holého, Partyzánská, Lidická
Ul. Bartoškova, Dukelská, Nová, Svatopluka Čecha, Chudeřínská
PKH od Máje k hodinám, SKN, Žižkova, Haškova, Krátká, Emy Destinové,
Nerudova

• PRODÁM byt 1+3 v osobním vlastnictví, podíl na domě, v Hamru, 2. posch.,
cihlová zástavba, 2x sklep, kóje na kočárek. Klidné zázemí. Tel. 775 388 403.
• MOLIK REALITY - LITVÍNOV.
Nově otevřeno. Nabízíme tyto služby:
koupě, prodej, pronájem aj. Individuální
přístup, priorita - spokojený klient. Kompletní servis, garantujeme nejnižší možné
provize. Makléř: Ing. Hradecký Stanislav,
9. května, Litvínov (naproti býv. nákupnímu stř. ELKO), otevřeno každý všední
den 9.00-17.00 hod. NON-STOP tel. linky 775 999 663, 606 786 249. Kompletní nabídka služeb: www.molikreality.cz.
Prozvoňte, pošlete SMS, ozveme se Vám.
• REFLEXNÍ TERAPIE. Bolí vás hlava, záda? Chcete zjistit opravdový důvod vašich zdravotních potíží? Chcete
je opravdu vyřešit? Reflexologie je jedna
z nejúčinnějších metod. Po dohodě přijedu za vámi. Tel. 605 724 482, email:
scholzov@seznam.cz.
• POZVÁNKA RICO ŠUMNÁ. Srdečně zveme na sedmé setkání bývalé
zaměstnance na 19. září ve 14 hodin
v restauraci Benar. Přijďte si popovídat
a zavzpomínat. Těšíme se na vás. Helga
Kupková (Sunkovská).
• SBÍRÁM a KOUPÍM starý porcelán
a sklo. Nabídněte, rád přijedu.
Tel. 725 552 967, e-mail: sp.111@seznam.cz.
• FIRMA SVAMP, s. r. o., Meziboří
nabízí: opravy a nátěry střech, rekonstrukce střech garáží; výškové práce
horolezeckou technikou, rizikové kácení
a prořezávání stromů; zednické práce,
rekonstrukce bytů a koupelen; zámečnické, instalatérské a topenářské práce.
Tel.: 724 581 937, 476 747 080,
www.svamp.cz.

Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz

•

E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz
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DOCELA VELKÉ DIVADLO

Litvínov
23. 9.
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU
PRO MLÁDEŽ
Vede Dagmar Knížetová s partnerem.
Dvanáct učebních lekcí + Prodloužená
+ Věneček.
Kurzovné na účastníka 1 990 Kč.
24. 9.
PRACHY
Divadelní předplatné - Divadlo Palace.
Velká scéna od 19 hod., vstupné 350 a 310 Kč.
25. 9.
HANA ZAGOROVÁ - KONCERT
Hana Zagorová s Petrem Rezkem
a Boom Bandem Jiřího Dvořáka.
Velká scéna od 19 hod.,
vstupné 590 a 490 Kč.

Litvínov
Z technických důvodů kino v září nehraje.

Litvínov
12. 9.
FERDA MRAVENEC
Pohádka na motivy slavné knížky
Onřeje Sekory.
Od 16 hod., vstupné 80 Kč.
18. 9.
BLANÍK
Divadlo Járy Cimrmana opět v Litvínově.
Od 19 hod., vstupné 350, 400 a 450 Kč.
19. 9.
KOCOUR V BOTÁCH
PREMIÉRA
Pohádkový písničkál
na motivy bratří Grimmů.
Od 16 hod., vstupné 90 Kč.
23. 9.
KOCOUR V BOTÁCH
Pro školy a maminky na mateřské.
Od 9.30 hod., vstupné 50 Kč.
26. 9.
BROUK PYTLÍK
Od 16 hod., vstupné 80 Kč.

FILMOVÉ ZÁZNAMY OPER
Z METROPOLITNÍ OPERY
V NEW YORKU
PRO SEZÓNU 2015/2016
13. 10.
LUCIE Z LAMMERMOORU/
Gaetano Donizetti
10. 11.
VLAŠTOVKA/Giacomo Puccini
8. 12.
AIDA/Giuseppe Verdi
12. 1. 2016
CARMEN/Georges Bizet
9. 2. 2016
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ/
Gioachino Rossini
8. 3. 2016
RIGOLETTO/Giuseppe Verdi
12. 4. 2016
VESELÁ VDOVA/Franc Lehár (opereta)
10. 5. 2016
TRUBADÚR/Giuseppe Verdi

zámek valdštejnů
Litvínov, ul. Mostecká čp. 1
Telefon - pokladna zámku: 603 151 600
STANISLAV HANZÍK
VÝBĚR Z DÍLA
Součástí expozice
je filmový dokument Petra Skaly
a fotografie Josefa Sudka
o díle sochaře a čestného občana
města Litvínova.
SRDCERÁJ
Srdce na tisíc způsobů.
Michal Cihlář a Veronika Richterová.
HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA
SBĚRATELE MILOŠE ŠTĚPÁNA
FILMY - KAMERY
- PROMÍTACÍ STROJE
Otevřeno: st-ne 10-12 hod., 13-17 hod.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti a studenti 20 Kč,
důchodci 30 Kč, rodinné pasy 90 Kč
(platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě).

Městské divadlo v mostě
VELKÁ SCÉNA
17. 9.
HABAĎŮRA
Od 19 hod., vstupné 170 a 150 Kč.
22. 9.
LHÁŘI
Groteskní, černá i dojemná komedie.
Od 19 hod., vstupné 170 a 150 Kč.
23. 9.
ŠŤOVÍK, PEČENÉ BRAMBORY
Nejen fotbalová komedie
o třech mužích s píšťalkou.
Od 19 hod., vstupné 260 a 240 Kč.
24. 9.
BLBEC K VEČEŘI
Od 19 hod., vstupné 170 a 150 Kč.
25. 9.
BALADA PRO BANDITU
PREMIÉRA
Od 19.30 hod., vstupné 250 a 220 Kč.
KOMORNÍ SCÉNA
15. 9.
ŘIDIČ PANÍ DAISY
Od 19 hod., vstupné 140 Kč.
VÝSTAVA VE FOYERU
Do 29. 9.
KAREL GYURJAN
KRESBA – MALBA – GRAFIKA
21.-28. 9.
VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ
STŘEDNÍ ŠKOLY DIPLOMACIE
A VEŘEJNÉ SPRÁVY

VÝSTAVA DOSTIHOVÝ SVĚT
Výstava fotografií Zdeňka Kovaříka.
Do 6. 10. 2015.
KLUB ZAPÁLENÝCH HISTORIKŮ
Knihovnice Alča Herzánová hovoří
o historii, současnosti i způsobech
trestu smrti.
22. 9. od 9:30 hod. ve spol.místnosti.

Most
19. 9.
DRAKOPOHÁDKY
Pro děti od 3 let.
Od 10 hod., vstupné 70 Kč.
26. 9.
TINŮV NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH
Loutková inscenace. Pro děti od 3 let.
Od 10 hod., vstupné 70 Kč.

galerie radniční sklípek
Litvínov, ul. Smetanova čp. 40
Do 23. 9.
PATCHWORK LITVÍNOVSKÝ KLUB
28. 9.
VÝSTAVA ZDEŇKY SALETOVÉ
A LENKY FISCHEROVÉ
Slepotisk, grafika, kombinované techniky,
fotografie.
Vernisáž výstavy od 18 hod.
Otevřeno: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod.
so 10-12 hod., 12.30-17 hod.
Vstupné: děti, studenti 10 Kč,
důchodci 20 Kč, dospělí 30 Kč.

KLUB TVOŘIVÝCH RUČIČEK
Přijďte na patchwork a jiné ruční práce.
18. 9. od 15 hod. ve spol. místnosti.
RANGERS LITVÍNOV
Kroužek pro děti. Náplní je pomáhat
zvířatům ve volné přírodě i v zajetí,
seniorům a nemocným lidem. Zájemci
se stále mohou hlásit. Rangers se
scházejí každý týden - střídavě
v Městské knihovně Litvínov
a v litvínovském útulku pro psy.
Každý čtvrtek od 24. 9. od 15 do 17 hod.

KURZ PALIČKOVÁNÍ
Vede Hanka Hogenová.
29. 9. od 15:30 hod. v herně.

KURZY POČÍTAČOVÉ
GRAMOTNOSTI
Městská knihovna Litvínov pokračuje
v pořádání počítačových kurzů
pro začátečníky a pokročilé.
Nově jde o individuální konzultace
s proškoleným pracovníkem, který
Vám ukáže základy práce s Wordem,
internetem či správný postup při psaní
strukturovaného životopisu.
Kurzy trvají 150 minut
a cena je 100 Kč.
Individuální datum i čas si můžete
domluvit na tel. čísle knihovny
476 111 373 nebo 603 831 042.

HRDINOVÉ DIVOKÉHO ZÁPADU
V herně dětského oddělení mají opět
sraz hrdinové - tentokrát se přestěhovali na Divoký západ. Ve hře plné
dobrodružství zapojí svou fantazii nad
důmyslným herním plánem Vladimíra
Krafta a Ondřeje Hogena.
Středy od 16. 9. od 16 hod. v herně.

HLEDÁME MLADÉ REDAKTORY
Vydáváme knihovnický časopis
a hledáme dětské přispěvatele.
Pokud se chcete podílet na knihovnickém časopise MUKL a chcete více
informací, zeptejte se v dětském
oddělení knihovny, nebo pište
na mail: mukl@knihovna-litvinov.cz.

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ
VELEHORY A LIDÉ
Šebestián Šulc v knihovně vystaví
své černobílé fotografie
z pohoří Ťan Šan.
23. 9. od 16:00 hod. ve spol. místnosti.
PRAVIDELNÉ KURZY
FOTOKLUB 11.11.
Vede František Haase.
16. 9. a 30. 9. od 15 hod. v PC učebně.

divadlo pod koulí
Repre Most
13. 9.
ČERT A KÁČA
Od 16 hod., vstupné 80 Kč.

divadlo rozmanitostí

Městská knihovna Litvínov zve na akce
ZABALÍME VÁM UČEBNICE
Knihovna nabízí službu balení učebnic
a sešitů. Za formát A4 vybíráme
poplatek 8 Kč, za A5 poplatek 6 Kč.

27. 9.
14. HABÁNKOVA RALLYE
Od 14 hod. v Docela velkém divadle.
Děti do 12 let budou navigovat své rodiče
v dětské automobilové rallye.
Startovné 90 Kč na osobu a na auto
1 velká psí konzerva pro litvínovské
opuštěné a policejní psy.

POKUS O REKORD
Město Litvínov

v rámci Svatomichaelské slavnosti 2015
vyzývá obyvatele města
a blízkého okolí
k účasti na pokusu o zápis Litvínova
do České knihy rekordů

Rekordem bude
co největší počet
vlastnoručně
vytvořených srdcí
z textilu
k 300. výročí založení
litvínovské hraběcí manufaktury
na výrobu sukna
a k výstavě Srdceráj
v zámku Valdštejnů v Litvínově
Srdce musí být vytvořena
z libovolného druhu látky,
jakékoli velikosti a zdobení
Všichni výrobci přinesou svá díla
28. září 2015 v čase
od 13.30 do 15.15 hod.
na náměstí Míru v Litvínově
na Svatomichaelskou slavnost
- proběhne oficiální sčítání výtvorů
za přítomnosti komisaře z Pelhřimova
- nejzajímavější, nejoriginálnější,
největší, nejvydařenější … díla
budou vystavena
v zámku Valdštejnů v Litvínově
od 30. 9. do 31. 10.
v otevírací době zámku
- srdce lze zhotovit, pod dohleden
lektorek i během slavností
v improvizované dílně
v zámku Valdštejnů Litvínov,
Mostecká čp. 1, od 9.30 do 14.30 hod.
(materiál zdarma zajištěn)

Oblastní muzeum v Mostě
www.muzeum-most.cz

MINERÁLY
MOSTECKÉ PÁNVE
ve fotografiích
Petra Fuchse

Výstava potrvá do 31. prosince

SVATOMICHAELSKÉ SLAVNOSTI 2015 LITVÍNOV
LITVÍNOVSKÁ VÝROČÍ:
300 LET OD ZALOŽENÍ HRABĚCÍ MANUFAKTURY
NA VÝROBU SUKNA
300 LET POVÝŠENÍ LITVÍNOVA NA MĚSTYS
S PRÁVEM KONÁNÍ TRHU
200 LET OD POSTAVENÍ OBELISKU
K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MANUFAKTURY
NA VÝROBU SUKNA
 sobota 26. září
zámek Valdštejnů, 14.00 hodin
PROMÍTÁNÍ A PŘEDVEDENÍ
HISTORICKÉ FILMOVÉ TECHNIKY
Zatočíte si klikou jako před sto lety, zhlédnete
diapozitivy se starými reklamami z Litvínova.
Vstupné: děti a studenti 20 Kč, důchodci 30 Kč,
dospělí 50 Kč, rodinné vstupné 90 Kč
(v ceně vstupného jsou zahrnuty i prohlídky všech
expozic zámku).
 neděle 27. září
Docela velké divadlo, Litvínov, 14.00 hodin
HABÁNKOVA AUTORALLYE
Děti navigují své rodiče v dětské automobilové
rallye a plní úkoly pohádkových postav.
Startovné 90 Kč na osobu a na auto 1 konzerva
krmiva pro psy v městském útulku.
 pondělí 28. září
Obelisk, křižovatka ul. Studentská a Valdštejnská
(při vstupu do Zámeckého parku), 9.00-17.00 hodin
HISTORICKÁ MINCOVNA
Ražba a prodej pamětních mincí
(v případě nepříznivého počasí v průjezdu zámku).
Zajišťuje Partnerský spolek, o. p. s., Litvínov.
PŘÍLEŽITOSTNÁ PŘEPÁŽKA ČESKÉ POŠTY
Příležitostné razítko a pamětní listy České pošty
k výročí povýšení Litvínova na městys
(v případě nepříznivého počasí bude přepážka
umístěna v infocentru v zámku Valdštejnů).
Zajišťuje Českojiřetínský spolek a Česká pošta.
náměstí Míru, 9.00-17.00 hodin
JARMARK
Upomínkové předměty k litvínovským výročím lze
zakoupit ve stánku Přátel historie Litvínovska.
náměstí Míru, pódium, 9.00 hodin
MOSTEČANKA
Koncert dechové hudby.
kostel sv. Michaela archanděla, 9.00 hodin
SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE SVATÁ
ul. Studentská, 9.00-12.00 hodin
VÝSTAVA POŽÁRNÍ TECHNIKY
Pořádá Jednotka sboru dobrovolných hasičů
v Litvínově.
zámek Valdštejnů, 9.30-14.30 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA - TVORBA TEXTILNÍCH SRDCÍ
Vlastnoruční výroba textilních srdcí k pokusu o rekord.
300. výročí litvínovské hraběcí manufaktury
na výrobu sukna.
Zdarma.
Voigtovy sady, 9.30-17.00 hodin
JÍZDY NA KONÍCH, ATRAKCE PRO DĚTI,
HRY, SOUTĚŽE, UKÁZKY Z TÁBORNICKÉ PRAXE
Zajišťuje Skautské středisko Perun Litvínov.
zámek Valdštejnů, 10.00-12.00, 13.00-17.00 hodin
Expozice:
SRDCERÁJ
Monotematická výstava autorů
M. Cihláře a V. Richterové.
HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA
sběratele Miloše Štěpána.
STANISLAV HANZÍK PLASTIKY
Součástí výstavy je filmový dokument P. Skaly
a fotografie J. Sudka o díle ak. sochaře a čestného
občana města Litvínova.
V ceně vstupného jsou zahrnuty prohlídky všech
expozic: dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč, děti a studenti
20 Kč, rodinné vstupné 90 Kč.
náměstí Míru, pódium, 10.30 hodin
DRAKOPOHÁDKY
Hudebně divadelní revue Divadla rozmanitostí
Most o dracích a malém kosmonautovi, který
přistane na jejich planetě.
Fotbalový stadion, ul. Podkrušnohorská
(vedle Zimního stadionu I. Hlinky), 10.30 hodin
BENEFIČNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ (autogramiáda)
FK AMFORA vs BÝVALÉ LITVÍNOVSKÉ HOKEJOVÉ
HVĚZDY
Pořádá občanské sdružení Vlaďka dětem,
jehož zakladatelkou a patronkou je Vlaďka Erbová.
Vstupné 100 Kč, děti zdarma.
Výtěžek bude věnován na dětské hemato-onkologické oddělení v Ústí nad Labem.

Café bar 49

Litvínov-Chudeřín
POVÍDÁNÍ O MANUFAKTUŘE
středa 30. září
od 17.00 hod.
Pořádají
Přátelé historie Litvínovska
- Manfred Hellmich

zámek Valdštejnů, bývalá zámecká kuchyň,
12.00-13.00 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA JITKY A VLASTY
Ukázky výroby loutek od polínka až po konečné
výtvarné dílo. Zajišťuje Divadlo rozmanitostí Most.
Zdarma.
náměstí Míru, pódium, 12.00-13.00 hodin
PĚVECKÝ SBOR
GYMNÁZIA T. G. MASARYKA LITVÍNOV
Koncert.
nádvoří zámku Valdštejnů, 13.00 hodin
KVINTA
Koncert litvínovské folkové skupiny.
Zdarma.
náměstí Míru, pódium, 13.30-15.15 hodin
ZÁPIS LITVÍNOVA DO ĆESKÉ KNIHY REKORDŮ
O CO NEJVĚTŠÍ POČET VLASTNORUČNĚ
VYTVOŘENÝCH DĚL - TEXTILNÍ SRDCE
K 300. výročí založení litvínovské hraběcí
manufaktury na výrobu sukna.
Účastníci pokusu o rekord přinesou svá díla
na nám. Míru k sčítání.
Vybraná díla budou vystavena v zámku Valdštejnů
od 30. 9. do 31. 10.
kostel sv. Michaela archanděla, 14.00-17.00 hodin
PROHLÍDKA VĚŽE KOSTELA
Vstupné dobrovolné.
náměstí Míru, pódium, 14.00 hodin
HORŇÁCKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA KUBÍCI
Cimbálová muzika doprovodí i vernisáž výstavy
na folklorní téma v Galerii Radniční sklípek.
nádvoří zámku Valdštejnů, 15.00 hodin
KAROLÍNA
Koncert country kapely.
Zdarma.
náměstí Míru, pódium, 15.20 hodin
VYHODNOCENÍ REKORDU
Zajišťuje sčítací komisař z Agentury Dobrý den
Pelhřimov.
náměstí Míru, pódium, 16.00 hodin
JELEN
Koncert skupiny, která je držitelem Ceny Anděl
v kategorii Objev roku 2014.
Galerie Radniční sklípek, 18.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY „EJ“
ZDEŇKA SALETOVÁ SLEPOTISK, GRAFIKA,
KOMBINOVANÉ TECHNIKY
LENKA FISCHEROVÁ FOTOGRAFIE, FOTO-GRAFIKY
Výstava je zaměřena na slovácký folklór.
Vernisáž doprovodí horňácká cimbálová muzika
Kubíci.
Zdarma.
 úterý 29. září
kostel sv. Michaela archanděla, 17.00 hodin
VARHANNÍ KONCERT MARTIN MOUDRÝ
Varhaník, improvizátor, skladatel, klavírista,
pedagog na konzervatoři, který pravidelně
koncertuje v ČR a zahraničí. Nahrává pro Český
rozhlas a další vydavatelství, natáčí jako první
Čech kompletní dílo Maxe Regera.
JANA MOUDRÁ
Koncertní a chrámová varhanice, klavíristka,
pedagožka.
Vstupné dobrovolné.
 středa 30. září
zámek Valdštejnů, 10.00-12.00, 13.00-17.00 hodin
VÝSTAVA VYROBENÝCH DĚL Z POKUSU
O REKORD - TEXTILNÍ SRDCE
Výstavu lze zhlédnout do 31. října.
 neděle 4. října
kostel sv. Michaela archanděla, 10.00 hodin
POUTNÍ MŠE SVATÁ KE CTI SV. MICHAELA,
PATRONA KOSTELA A MĚSTA
Hlavní celebrant Jeho Excelence Mons. Pavel Posád.
Akci podpořily společnosti:
UNITED ENERGY, a. s., STROJÍRNA Litvínov.

pozvání
Zveme všechny Zálužáky
a příznivce obce Záluží

na 28. setkání Zálužáků
3. října od 14.00 hod.
v Citadele Litvínov
(konečná zast. tramvaje)
Zveme všechny rodáky,
sousedy, spolubydlící,
příznivce, kamarády…
Hudba, tanec, občerstvení
Přijďte zavzpomínat
ZNÁMÝCH A KAMARÁDŮ
NENÍ NIKDY DOST

sport
MĚSTO LITVÍNOV
A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA LITVÍNOV
zvou na nádvoří
ZÁMKU VALDŠTEJNŮ
na středeční koncerty
vždy od 16.00 hodin

16. 9.
SAX BAND

pod vedením Pavla Macha

23. 9.
ORCHESTR
ZUŠ LITVÍNOV
Vstup zdarma

FESTIVAL YOUNG FOR YOUNG 2015
Festival mladých divadel od 28. září do 3. října
v Městském divadle Most a Divadle rozmanitostí
Divadlo slaví 30 let existence nové divadelní budovy
Vedle profesionálů se na festivalové scéně představí i amatéři a děti.
V off programu (zdarma) vás čekají koncerty, výstavy, mimové,
klauni nebo herecké, výtvarné a taneční workshopy, výherní anketa,
soutěž, slack line, ale také překvapení a novinky.
Hlavní program za zvýhodněné festivalové a studentské vstupné!
www.divadlo-most.cz

VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE, PRODUCENTY
A POSKYTOVATELE SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU
k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“
Značka patří do Asociace regionálních značek. Získaný certifikát platí
na dva roky a opravňuje výrobce k užívání značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální
produkt®“ na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech.
Podrobné informace pro zájemce o udělení značky:
http://www.maskaszk.cz/krusnohori-regionalni-produkt
Vyplněná žádost včetně povinných příloh musí být doručena na adresu
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z. s., SNP 144, 431 44 Droužkovice
nejpozději do pátku 23. 10. 2015.

Prázdninové atletické závody
Období prázdnin nenabízí atletům
moc příležitostí k závodění a je využíváno spíše jako přípravné. Přesto
se závodníci AK Litvínov zúčastnili
několika závodů, na kterých si ověřili
výsledky přípravy.
V sobotu 15. srpna proběhl v Bílině
další ročník tradiční Bílinské půlky.
Nejlepšího umístění z Litvínovských
dosáhl Martin Česal (3 000 m 2. místo
v čase 10:00,90). Na stupně vítězů se
dostala také Vendulka Praská (31,04 m
3. místo v hodu oštěpem). Tomáš Praský
nastoupil ve sprinterském trojboji a vedl
si dobře (60 m v novém osobním rekordu 7,52 s, na trati 100 m osobní rekord
vyrovnal na 11,82 s, v běhu na 200 m
si své maximum vylepšil na 24,22 s).
Celkem získal 2 066 bodů a v kvalitně
obsazeném startovním poli obsadil
pěkné 13. místo.
V úterý 4. srpna testovali závodníci
AK Litvínov formu po soustředění na

Bílinském polytanu a získali tři 3. místa. Vendulka Praská ve vrhu koulí výkonem 9,28 m a v hodu diskem pokusem
dlouhým 26,70 m. Martin Česal v běhu
na 1 000 m v čase 2:52,78.
Již 2. července startovali litvínovští
zástupci na Memoriálu Hanky Trejbalové v Mariánských Lázních. Na závěr
první poloviny sezóny zde bylo překonáno několik osobních rekordů. Kateřina Chlapcová se zlepšila v běhu na
100 m na 13,16 s, v běhu na 400 m si stanovila osobní rekord na 62,97 s. V obou
případech doběhla na 4. místě. Kateřina Zábojníková zaznamenala zlepšení
na 300 m v čase 46,49 s, 60 m zaběhla
za 8,39 s a byla druhá. Anna Vyskočilová běžela 60 m za 8,92 s a 400 m za
64,34 s, což je hodnota jejího nového
osobního rekordu. Dobře si vedl také
Ondřej Nuc, když zvládl 100 m za
12,31 s a 400 m za 54,11 s a v obou startech překonal svůj osobní rekord. (am)

Gymnastky trénovaly i v zahraničí
Po velmi vydařené závodní sezóně
2014/15 následovaly v Klubu sportovních gymnastek Litvínov zasloužené
třítýdenní prázdniny. Děvčata odpočívala po náročných trénincích i závodních výkonech a nabírala nové síly pro
příští sezónu, kterou zahájila několika
přípravnými tréninky. Poté v Hoře
Svaté Kateřiny následovalo tradiční
týdenní soustředění dívek z družstva
A i B. Osm dívek z gymnastické přípravky a tři děvčata z hodin kondiční
gymnastiky trénovaly se Sergejem Kargalcevem, Terezou Šturmovou, Radkou
Hochelovou a Karolínou Muckovou.
Po gymnastikou nabitém týdnu,
kondiční a výkonnostní přípravě v tělocvičně i venku v přírodě následovalo
soustředění v belgickém univerzitním
městě Leuvenu, kam odcestovalo osm
gymnastek, vybraných na základě zá-

vodních výsledků, s trenéry Kargalcevem a Šturmovou.
Mezinárodní týdenní soustředění
funguje jako výměnný pobyt gymnastek, trenérů a přátel gymnastických
klubů. Děvčata byla ubytovaná v belgických rodinách, které jim poskytly vynikající zázemí. Denně trénovala v místní
gymnastické tělocvičně společně s belgickými děvčaty pod vedením českých
i belgických trenérů a každodenně se
účastnila zajímavých tematických exkurzí a výletů.
Další intenzivní tréninky už doma
budou přípravou na řadu důležitých
závodů nové sezóny, z nichž jedním
z nejdůležitějších jsou krajské přebory
a mistrovství ČR družstev (podzim)
a jednotlivců (jaro). Přejeme děvčatům
i trenérům mnoho sil a úspěchů v dalším trénování!
Jitka Strýhalová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Volejbalové soustředění v Perštejně

pořádá Klub stolního tenisu
TTC Litvínov

23. září od 16 do 18 hod.

v nově zrekonstruované herně
stolního tenisu
ve Společném domě v Litvínově,
U Bílého sloupu 510 (zadní vchod)

Zároveň proběhne nábor dětí
na sezónu 2015/2016
Uvítáme děti
ve věku šesti až patnácti let
Případné dotazy zodpoví

D. Pichová, tel. 608 702 299
ODPOLEDNE
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

SSZŠ Litvínov
19. září 14 -18.30 hod.
Prezentace « UNIVERZITY BYTÍ »
YOGA Veki
Aïkidô Mistra Zen - AÏ-DÔI
ZEN Vekiĝo
meditace, závěr s dotazy
SRDEČNÉ POZVÁNÍ VŠEM !
www.ueo2.org

Atletický klub Litvínov

V druhé půli měsíce srpna se družstva přípravky, mladších žákyň a žáků,
starších žákyň a kadetek litvínovského
volejbalového klubu zúčastnila soustředění v krásném perštejnském údolí.
Zaměřeno bylo převážně na herní techniku jednotlivce, jelikož do zahájení
soutěže zbývá krátká doba a trenér st.
žákyň a kadetek Miroslav Mikolášek
v minulé sezóně postrádal u hráček právě technickou vyzrálost. Tréninky byly
rozděleny na dvou až třífázové a byly
zvláště zaměřeny na drilování odbití
obouruč spodem a vrchem a správnou
techniku podání. Poslední dny již byla
na hráčkách vidět únava, ale také stoprocentní zlepšení v odbíjení. Letošního soustředění se účastnilo 42 dětí pod
vedením trenérů Martiny Durinové,
Saši a Natálie Pappových (přípravka),

Petry Michalcové, Jana Vycpálka (ml.
žákyně), Venci Platila a Petra Zelmanoviče (ml. žáci), Míly Trollerové a Miroslava Mikoláška (st. žákyně a kadetky).
Starší žákyně odstartují soutěž kvalifikací do krajského přeboru 26. září
s družstvy Žatce, SKP Ústí a Ervěnic.
Kadetky svoje první utkání letošní sezóny odehrají 27. září.
Všem zúčastněným děkuji za spolupráci a trenérům za jejich obětavou
a příkladnou práci s mládeží.
Soustředění se bohužel nemohl zúčastnit ústecký trenér děvčat Zdeněk
Vlk, jemuž lékaři těsně před soustředěním zjistili velmi vážnou nemoc, a musel se ihned podrobit léčbě. Pan Vlk je
bojovník a všichni věříme, že nelehký
zápas vyhraje a vrátí se do našich řad.
Držíme palce.
Miroslav Mikolášek

POŘÁDÁ NÁBOR

Lenka Schejbalová má bronz

mladých sportovců
ve věku 8-15 let

Lenka Schejbalová, žákyně tercie gymnázia v Litvínově, se o poslední prázdninové sobotě zúčastnila evropského poháru v twirlingu v Karlových Varech. Letos
se konal za účasti závodnic i rozhodčích z Chorvatska. Se svojí sestavou rytmického tanečního sóla v silné konkurenci sedmi závodnic vybojovala za juniory mladší
v kategorii B bronzovou medaili.
(mar-lenka)

čtvrtek 17. září od 17 hod.
atletický stadion v Meziboří
www.ak-litvinov.cz

Litvínovský triatlet
na mistrovství světa

HOKEJOVÉ PERMANENTKY V PRODEJI!
V pokladně Zimního stadiónu I. Hlinky v Litvínově
denně v pracovní dny (8-11 hod., 13-15 hod.)

Ceny permanentek - základní část:
Sezení
3 500 Kč
Stání pro členy Fanclubu 1 500 Kč

Stání

2 000 Kč

Výhody držitelů permanentek:

1. Nejvyšší cenové zvýhodnění v historii HC oproti jednotlivému vstupnému!
Sezení - úspora
2 480 Kč
Stání - úspora
1 640 Kč
2. Rezervace místa na play off
3. Kapesní Kalendář utkání zdarma
4. Zahrnutí do slosování v sezóně o hodnotné ceny
5. Jisté místo bez front i na exponované zápasy základní části

Ceny vstupného - základní část:
Sezení

230 Kč

Stání

140 Kč

Slevy:

1. ZTP
- 25 procent
2. ZTP/P
- 50 procent
Obojí výhradně do vyhrazeného sektoru V5 (vchod A, tribuna východ
- přízemí, vedle trestné lavice)
3. Vozíčkáři + 1 os. doprovod - zdarma (do naplnění kapacity)

Cyklistický klub Chemopetrol Litvínov
zve děti a mládež nejen z Litvínova na cyklistické závody

Světový šampionát v dlouhém triatlonu na distancích 1,9 km plavání,
90 km na kole a 21,1 km běhu WORLD
CHAMPIONS IRONMAN 70,3 v rakouském Zell am See přivítal 2 300 triatletů z celého světa. Početné byly výpravy z USA (629 triatletů), z Německa
(308 triatletů), z Austrálie (237 triatletů). Českou republiku reprezentovalo
18 borců, mezi nimiž byl i litvínovský
Jakub Langhammer, který si svou účast
na mistrovství světa vyjel vloni v Zell
am See, kde dokončil na 2. místě v kategorii 18-24 let.
V kategorii Jakuba Langhammera se
na start postavilo 90 nejlepších borců.
Jakub po 1,9 km plavání byl na 29. místě. Během cyklistické části se posunul
na 24. místo. Půlmaraton 21,1 km se
v tropických podmínkách Jakubovi povedl a dalších 5 míst „ubral“. Litvínovský triatlonista vybojoval 17. místo s cílovým časem 4:35:55 hodin v kategorii
18-24 let a stal se tak 2. nejúspěšnějším
triatletem z české výpravy.
(tom)

4. ROČNÍK MEMORIÁLU OLDŘICHA ROUDA
PODZIMNÍ SERIÁL 2015
27. září - NEDĚLE - 1. závod - Nové Záluží Litvínov
(u altánu: Chudeřín, Hamr - směr ulice Jandečkova)
okruh mini 560 m, okruh malý cca 1 000 m
přihláška nejpozději do 24. 9.

11. října - NEDĚLE - 2. závod - U Střelnice Litvínov
(cesty za domy v ulici Bezručova a ulici Ke Střelnici)
okruhy cca 220 m, 280 m a 420 m
přihláška nejpozději do 8. 10.

FINÁLE PODZIMNÍHO SERIÁLU 2015
25. října - NEDĚLE - 3. závod Nové Záluží Litvínov
bodování dvojnásob
(u altánu: Chudeřín, Hamr - směr ulice Jandečkova)
okruh mini 560 m, okruh malý cca 1 000 m
přihlášky nejpozději do 22. 10.

Kategorie: děti předškolního věku a mládež, od cca 3 do 16 let
Závodí se na horských kolech. PŘILBA POVINNÁ!
Informace: www.cyklistickyklublitvinov.cz
Startovné: symbolické 20 Kč
Technická ustanovení: závodníci jezdí na vlastní nebezpečí
(rodiče zodpovídají za své děti), závody se konají za každého počasí,
pořadatel neručí za vzniklé škody při závodech

