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Litvínov se už opět může nazývat městem sportu

Sokrates přivítal budoucí
studenty

21. 11.
4. Country podzim
(Rudý dům, Chudeřín, od 17 hod.)
24. 11.
Klub filatelistů Litvínov
(Schola Humanitas, 16-17 hod.)
24. 11.
Koncert vážné hudby
(ZUŠ Litvínov od 19 hod.,
vstupné 50 Kč.)
26. 11.
Zastupitelstvo města Litvínova
(Aula Scholy Humanitas od 14 hod.)

Díky Nadaci Archa Chantal
rozkvetla Louka v nemocnici

Unipetrol založil dceřinou
společnost v Maďarsku

Společnost Unipetrol RPA založila
novou dceřinou společnost v Maďarsku - UNIPETROL RPA Hungary Kft.
Jde o společnost s ručením omezeným
se sídlem v Budapešti, 100% vlastněnou společností UNIPETROL RPA.
Předmětem jejího podnikání je velkoprodej pevných, kapalných a plynných
paliv a souvisejících produktů a maloobchodní prodej motorových paliv ve
specializovaných obchodech. Zřízením
nové společnosti v Maďarsku chce Unipetrol dále zlepšovat kvalitu lokálně
poskytovaných služeb a být schopen
pružně oslovovat nové skupiny zákazníků. Kromě maďarské společnosti
UNIPETROL RPA Hungary Kft. patří
do skupiny Unipetrol také společnosti
Unipetrol Deutschland GmbH a Unipetrol Slovensko s.r.o.
(uni)

Látková SRDÍČKA
vyrobená k pokusu o rekord
jsou k vyzvednutí
v litvínovském zámku
do konce listopadu 2015.

29. 11.
Výstava Vánoce v muzeu
aneb Půjdem spolu do Betléma
(Krušnohorské muzeum na Lesné,
výstava trvá do 6. 1. 2016)
Zleva: Ing. Marek Tomčík – předseda Sdružení sportovních klubů Litvínov, vedle Ing. Arch. Tomáš Adámek – autor architektonického
řešení a hlavní projektant stavby, dále Anna Egerová - vedoucí provozu společnosti SPORTaS, s.r.o. majitele a provozovatele haly,
pan Zdeněk Weisnicht – ředitel společnosti YSSEN, spol. s r.o. generálního dodavatele stavebních prací.
(foto Alena Pavlíková)
Florbalisté, tenisté, volejbalisté a další sportovci se dočkali. Sportovní hala
na Koldomu je po zásadní rekonstrukci
otevřená. Sportovci se bez ní museli
obejít od dubna do konce října.
Zvenčí je na ni nádherný pohled. Hala
s několika odstíny zelené nepravidelně
uspořádané po fasádě zapadá do okolního lesa, který sportovní stánek obklopuje téměř ze všech stran. Autorem
celé rekonstrukce je Ing. Arch. Tomáš
Adámek. „Hlavním tématem celé rekonstrukce byly úspory energie a nikdo z počátku neřešil, že jde o architekturu. Bylo
úžasné, že jsem se sešel s osvíceným
investorem, který mé podněty chápal,“
vzpomíná na nejzapeklitější věc, se kterou se jako architekt musel vypořádat.
Druhým podstatným faktem bylo, že
na projektu začal pracovat v roce 2013
a do počátku rekonstrukce vznikly tři
verze projektu. „Měnili jsme je podle
toho, kolik mělo být k dispozici peněz.
Tohle je asi taková zlatá střední cesta,“
vysvětlil Adámek s tím, že je kompletně rekonstruovaná fasáda s novým
uspořádáním oken a zateplením, opravená střecha, opravené sociální zázemí,
v hale nový povrch i osvětlení. Z projektu získala nový speciální koberec
i gymnastická hala.
To vše stálo zhruba 33 milionů korun. Zateplení spolklo 17 milionů
a tuto část dotoval Operační program
životního prostředí. Zbytek spolykaly
úpravy vnitřních prostor, na což z větší
části přispěl Regionální operační program Severozápad. Finančně se město
podílelo na obou částech patnácti procenty.

učitelky MŠ Čapkova v Litvínově, a to
ve dnech od 23. 11. do 24. 11. 2015
od 8.00 do 15.00 hodin. Zde zároveň
obdrží složenku s částkou na úhradu
stravného za počet dní, na který bude
dítě do MŠ Čapkova přihlášeno. Tato
platba bude vrácena pouze v případě
nemoci dítěte, jeho řádném omluvení

30. 11.
Rada města Meziboří
2. 12.
Osadní výbor pro Janov
(Veřejné jednání v nízkoprahovém
centru Jaklík v Janově od 17 hod.)

To, co chybí, poznají návštěvníci okamžitě. Na starou éru odkazují nejvíce
tribuny. „Kromě nich chybí hlavní vstup
pro diváky, taktéž sociální zařízení pro
diváky, akustika, ošetření konstrukce
střechy a celkově se musí dotvořit interiér haly. Byl bych rád, kdyby se podařilo,
abychom to mohli dotáhnout do konce,“
přeje si architekt Tomáš Adámek.
To je přání i jednatele SPORTaSu,
pod který hala spadá, Miroslava Otcovského, který do haly poprvé vstoupil
jako malý atlet v roce 1976. „Pamatuji si, že když jsem se do haly vrátil po
mnoha letech jako jednatel, bylo vše
stejné jako za mého mládí. Každá uražená dlaždička, prostě nic se nezměnilo. Proto mám teď výborné dojmy,“ říká
Otcovský a dodává, že nejdůležitější je
fakt, že hala není pro žádné VIP lidi.
Mohou ji využívat všechny kluby SSK.
Čeho si Otcovský dále cení je přístup
města. „Vyšlo nám maximálně vstříc.
Peníze na rekonstrukci nám dalo, aniž
bychom měli jisté, že získáme dotaci
z programu ROP. Tu jsme naštěstí získali,
teď už jen čekáme, které všechny náklady
nám uzná a proplatí,“ dodává jednatel.
Podle místostarosty Milana Šťovíčka
byla investice do opravy sportovní haly
logická. „Rekonstrukce spadá do kon-

cepce, kterou město před lety přijalo.
Tehdy se zastupitelé usnesli, že budeme
investovat do věcí, které přinesou úsporu, nebo příjem do městské pokladny.
Sportovní zařízení zisk samozřejmě nepřináší, zde byla podstatná úspora energií, navíc některé části jako například
stěny z kopilitů už byly vyloženě nebezpečné,“ vysvětluje Šťovíček s tím, že stav
haly odpovídal době, ve které vznikl.
Kdy se sportovci dočkají kompletního dokončení haly, není jasné. „Dodělávky máme naprojektované, odhaduji
to na čtyři miliony, ale přesně to musí
architekt ještě spočítat,“ podotýká Otcovský s tím, že zbývající peníze se
bude SPORTaS snažit získat buď pomocí dotací, dále uvidí, kolik hala získá z ušetřených peněz za energie, nebo
kolik získá z vybraných peněz z loterií.
Jak vypadá hala nyní a jak vypadala
před rekonstrukcí a v průběhu prací je
zdokumentováno v krátkém videu, které
má SPORTaS na svém webu http://www.
sportas.cz/2015/07/revitalizace-vnitrnich-prostor-sportovni-haly-v-litvinove/.
Při slavnostním otevírání haly ještě
místostarostka Erika Sedláčková upozornila, že od Podkrušnohorské ulice
nevede k hale žádné osvětlení, což musí
město také ještě vyřešit.
(jip)

Oznámení rodičům k zajištění vánočního provozu v mateřských školách v Litvínově
V době vánočních prázdnin bude
v termínu od 28. 12. do 31. 12. 2015
zajišťovat předškolní vzdělávání v Litvínově Mateřská škola Čapkova čp.
2035.
V případě potřeby umístění dítěte
do náhradní mateřské školy se rodiče
osobně dostaví do kanceláře vedoucí

KALENDÁRIUM
20. 11.
Spiramento
(Citadela, Velká scéna, od 19 hod.,
vstupné 80 a 50 Kč)

Dvoudenní regionální veletrh středního vzdělávání zaplnil Sportovní halu
v Mostě žáky základních škol, kteří se
rozhodují, jakou cestou se bude ubírat
jejich další vzdělávání. Ukázky odborného výcviku žáků a studentů, učebních pomůcek a prezentace vzdělávání
si pro ně na 14. ročník veletrhu Sokrates
připravilo téměř třicet středních a odborných škol z několika krajů. Cílem
veletrhu je podpořit zájem veřejnosti
o vzdělávání žáků a dospělých a přispět
k lepší informovanosti o možnostech
vzdělávání nejen v regionu. Prezentace vysokých a vyšších odborných škol
bude v úterý 24. listopadu v Městském
divadle v Mostě od 8 hodin.
(jip)

V době, kdy prochází mostecká nemocnice rekonstrukcí, dočkala se výrazných změn i čekárna pro děti a dorost
v pavilonu C. Projekt Nadace Archa
Chantal, který podpořila města Most
a Litvínov, nese název Louka a dětská
čekárna jím doslova rozkvetla. Děti se
zde formou hry zbaví stresu z čekání na
lékařské vyšetření, a proto je ústředním
bodem místnosti velký patrový domeček
s edukačními prvky pro předškolní děti,
kde si mohou volně a bezpečně hrát. Nechybí ani kreslící stolek, nástěnné hry,
které zlepšují motoriku, nástěnka na informace, přebalovací pult a dostatečné
sezení pro rodiče. Rekonstrukce se také
týkala nové podlahy, barevné výmalby
a sanitárního vybavení.
(jip)

zdarma

a předložení potvrzení lékaře o nemoci dítěte. V jiném případě nebude platba vrácena!
Dále je potřeba vyžádat si na své
mateřské škole okopírovaný evidenční list dítěte, který je třeba doložit při
přihlášení dítěte na mateřskou školu
v Čapkově ulici.
(red)

5. 12.
Den a noc svatého Mikuláše
(v prostorách a zahradě Oblastního
muzea v Mostě 10 - 21 hod.)
7. 12.
Zastupitelstvo města Meziboří
8. 12.
Klub filatelistů Litvínov
(Schola Humanitas 16-17 hod.)
9. 12.
Rada města Litvínova
10. 12.
Dny techniky a chemie neboli dny
otevřených dveří
(Střední škola Educhem, 8-17 hod.)
13. 12.
Veřejná bohoslužba Církve bratrské
(Litvínov, nám. Míru od 15 hod.)
14. 12.
Rada města Meziboří
17. 12.
Zastupitelstvo města Litvínova
(Aula Scholy Humanitas od 14 hod.)
20. 12.
Koncert vážné hudby
(Kostel sv. Michaela archanděla
v Litvínově od 17 hod., vstupné 50 Kč.)
22. 12.
Klub filatelistů Litvínov
(Schola Humanitas 16-17 hod.)

Příští číslo vyjde 4. 12. 2015
Uzávěrka je
25. 11. 2015

Litvínov

Litvínov
Paraplíčko září novotou, město čeká na peníze z dotace
Po druhé největší litvínovské mateřince Paraplíčko, která sídlí na janovském sídlišti a má kapacitu 120 dětí, se
konečně místo stavebníků prohánějí ti
nejmenší. Školka má za sebou kompletní rekonstrukci.
V loňském roce získal objekt zateplení a výměnu oken za podpory dotace
z Operačního programu životní prostředí EU. Letos přišla na řadu přestavba vnitřku.
„Už během prázdnin se ukázalo, že
práce nebudou hotové včas, některé
maminky si proto nechaly děti doma
s tím, že nastoupí až do nové školky.
Ostatní využili prostory družiny,“
uvedla Miroslava Holubová, ředitelka
ZŠ Janov, pod kterou školka spadá, jak
se vypořádali s provizoriem. Za to si
vysloužila velký dík místostarostky Eriky Sedláčkové.
Ta vyjmenovala, co vše se ve školce změnilo. „Nový nábytek, podlahy,
koupelny, třídy září barvami. Hodně
se bouraly zdi a příčky se posouvaly.
V suterénu je nová kuchyně, mezi třídami výdejna jídla,“ vypočítávala Erika
Sedláčková. Nové jsou i všechny rozvody. Kromě toho se nejmenší dočkali
dalších herních prvků na zahradě.
Náročný projekt odsouhlasili zastupitelé ještě před tím, než bylo rozhodnuto o tom, zda město dotaci na projekt
získá či nikoli. To se nakonec povedlo.
Dotace z rozpočtových prostředků
Regionální rady regionu soudržnosti

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných
výhod možnost, zajistit si výměnu za nový
průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné
benefity a nároky, které jim z vlastnictví
průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové
kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho
padělání. Nahrazuje všechny dosavadní
průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou
platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce
ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy
OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že
výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí
o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili.
Chtěli bychom tímto apelovat na klienty,
aby nenechávali vše na poslední chvíli

Severozápad, kterou byla na projekt
přiřazena částka přesahující 13,5 milionu a u níž by podíl města měl činit
15 % celkových uznatelných nákladů,
tedy necelých dva a půl milionu korun,
by měla přitéct na účet města do kon-

ce roku. Místostarosta Milan Šťovíček
připomenul, že během několika let se
na sídlišti investovalo cca 150 milionů
korun z Evropské unie a další peníze investovalo město a Regionální operační
program.
(jip)

teroristické útoky v Paříži ze dne 13. listopadu 2015 jako odporné zločiny proti lidskosti a univerzálním hodnotám
demokratické společnosti. Je nám líto
vyhaslých životů nevinných obětí a soucítíme s jejich rodinami, přáteli a blízkými“, říká k neomluvitelnému činu
starostka Litvínova Kamila Bláhová.
Zároveň vedení města Litvínova
zaslalo vyjádření solidarity Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze
i starostovi francouzského partnerského města Brie-Comte-Robert.

Podzemní garáže na Osadě
nebudou, lidé se báli o své domy
Obyvatelé Osady požádali o změnu
regulačního plánu Litvínov - Osada.
V něm jsou od roku 2003, kdy zastupitelé regulační plán schvalovali, navržené ve vnitroblocích bytových domů
podzemní garáže jako další možnost
pro zvýšení kapacity parkování v této
památkově chráněné lokalitě, kde je
nedostatek parkovacích míst.
Změna regulačního plánu bude projednána na návrh občanů, kteří požadovali vypuštění navrženého umístění
podzemních garáží ve vnitroblocích
bytových domů v ulici Wolkerova.
Z důvodu nutnosti řešení této problematiky nejen v této ulici, ale také v ulicích Dvořákova, Komenského, Podkrušnohorská, Šaldova, Mánesova,
Halasova a Ladova bude tato změna
regulačního plánu pořízena z podnětu města současně s prověřením a navržením dalších možností parkování
v celé lokalitě památkové zóny.
Lze předpokládat, že výstavba
podzemních garáží by představovala

obrovskou zátěž obyvatel i samotné
lokality památkové zóny v průběhu
výstavby (hluk, prach, otřesy, komplikace v dopravě atd.) a také neúměrně
velkou investici, pro kterou se bude
obtížně hledat investor.
S ohledem na uplynulé časové období více než 10 let od schválení regulačního plánu, kdy možnost výstavby
a využití podzemních garáží zůstala
bez zájmu, se lze domnívat, že zůstane
i nadále nerealizovaná. Vypuštěním
návrhu podzemních garáží z regulačního plánu získají obyvatelé jistotu, že
tato lokalita nebude zatížena možností
jejich výstavby.
O pořízení změny regulačního plánu Litvínov - Osada rozhodlo Zastupitelstvo města 25. června 2015. Návrh
zadání změny regulačního plánu, které bylo projednáno s dotčenými orgány a současně bylo veřejnou vyhláškou
zveřejněno k nahlédnutí, schválí zastupitelé na svém zasedání 26. listopadu
2015.
(red)

Městská policie dar ve výši 150 tisíc
korun, které získala od Severočeské plynárenské, a.s., použila na zvýšení bezpečnosti v okolí škol a na systém zabezpečení školních budov prostřednictvím
pultu centrální ochrany objektů. Částku 100 tisíc využila na modernizaci či
opravy kamerových bodů, které dohlížejí na bezpečnost v okolí škol v Litvínově nebo na místa určená pro volnočasové využití dětí a mládeže. Jedná se
o přesun kamerového bodu v ulici Dvořákova, který bude přesunut na vhodnější místo pro monitorování okolí školy
s rozšířenou výukou jazyků a přilehlého
sportoviště, dále byla opravena kamera
monitorující školní hřiště základní školy v Ruské ulici. Finanční prostředky
z této oblasti pomohou vyřešit zasta-

pousmál se Landa a dodal, že jeho cílem je, aby mladé a vzdělané vysokoškoláky, kteří na ministerstvu působí,
posílal do provozu. „Druhým cílem je
stabilizovat kolektiv. Není dobré, když
se lidé často mění, ale tak to u nás
bohužel ještě nedávno bylo,“ podotkl
státní tajemník.
V následující diskuzi se ještě první
otázka stočila k ministerstvu. Týkala
se stáží na úřadu. „Nebývá to běžné,
ale možné to je. Pokud se taková žádost objeví, stanovíme si podmínky
a dohodneme se,“ ujistil studenty Landa.
Další otázky se logicky stočili k životnímu prostředí severních Čech.

ralé monitorovací vybavení sportovního a oddychového areálu Nové Záluží
a absenci kamerového bodu v blízkosti
hamerské základní školy.
Částkou 50 tisíc městská policie realizuje svůj projekt zabezpečení budov
základních škol a systém včasného
varování. Jedná se o instalaci bezdrátových tísňových tlačítek pro přivolání
pomoci v případě jakéhokoliv nebezpečí či nouze. Tísňová tlačítka jsou napojena na pult centrální ochrany objektů
městské policie a jejich použití zajistí
okamžitý výjezd bezpečnostních složek. Systém rovněž umožňuje rozesílat
SMS zprávy ředitelům škol, např. v případě vzniklých situací, které se mohou
bezprostředně týkat dětí a jejich bezpečnosti.
(mp)

Na slovíčko se starostkou

Pohotovost v Litvínově chtějí
radní stejnou i pro příští rok
Tři hodiny večer v týdnu a sedm
hodin o víkendu a svátcích je Litvínovským k dispozici lékařská pohotovostní
služba. Celou ji financuje Ústecký kraj,
který má její zajištění danou zákonem.
Litvínovští radní by tento model uvítali
i pro rok nadcházející.
Zda tomu tak bude, ještě není jasné.
Finance pro zajištění pohotovosti v Litvínově jsou součástí návrhu rozpočtu
kraje pro rok 2016, který budou krajští
zastupitelé schvalovat až ke konci roku.
Je možné, že peníze kraj neposkytne,
protože v každém okrese jsou umístěny vždy minimálně 2 ordinace LPS
pro dospělé i LPS pro děti a dorost.
Dostupné jsou tedy všude do 30 minut.
Standardně má být dle ministerstva
zdravotnictví dostupná do hodiny.
LPS pro dospělé se zabezpečením
péče pro děti a dorost v Litvínově,
U Bílého sloupu 2088, je provozována
v pracovních dnech od 18:00 do 21:00
hodin, o víkendu a svátcích od 11:00 do
18:00 hodin.
(red)

Byť se blíží termín listopadového jednání
zastupitelů, starostka Kamila Bláhová by se
ještě jednou ráda ohlédla k tomu mimořádnému, které se konalo 2. listopadu. „Bylo
příjemné na jednání vidět mládež. Kvituji,
že učitelé vedou studenty k zájmu o dění ve
městě. O to raději bych na dalším jednání
viděla co nejvíce Litvínovanů. Budeme projednávat řadu bodů, které se dotknou široké veřejnosti. Od plaveckého bazénu, mostu
přes Mezibořskou, penalizace u investičních
akcí z minulého období, které se protáhly,
znovu se bude mluvit o vášnivě diskutované vyhlášce č. 5/2015 upravující mimo jiné
i zákaz krmení divoce žijících zvířat. Bylo
by skvělé, kdyby lidé přišli, řekli svůj názor.
Mohou se samozřejmě vyjádřit i k čemukoliv jinému. Důležité je, aby se zapojili,“
vyzývá k účasti Kamila Bláhová. Odrazujícím pro Litvínovany nemá být ani brzký
začátek jednání. „Těžko si lidé budou brát
dovolenou, aby mohli přijít od dvou hodin.
Na jednání stejně nejprve řešíme procedurální body a zprávu z rady. Lidé se mohou
přihlásit do diskuze k jednotlivým bodům,
podle programu mohou odhadnout, kdy
stačí přijít. Závěrečná diskuze navíc nikdy
nezačíná před pátou hodinou,“ ujišťuje zájemce Kamila Bláhová.
Kvůli spojení Litvínova a Meziboří
chodníkem pro pěší se sešla se starostou
Meziboří Petrem Červenkou. Mezibořští
chtějí na projekt získat dotaci, nemohou
však žádat peníze na část chodníku, který

Příroda si umí pomoci sama, slyšeli od státního tajemníka studenti Scholy Humanitas
Scholu Humanitas, zaměřenou na
ochranu životního prostředí, si zcela
záměrně ke své návštěvě vybral státní
tajemník ministerstva životního prostředí Jan Landa, jenž do konce října
působil v roli 1. náměstka ministra
Richarda Brabce.
Posluchačům v aule Scholy Humanitas nejprve představil, jaké možnosti uplatnění by měli na trhu práce
pod hlavičkou ministerstva životního
prostředí. Podotknul, že ani na ministerstvu se nestávají z dříve zapálených
milovníků přírody kancelářské krysy.
„Většina zaměstnanců vyjíždí ven.
A přesně poznáte ty, kteří často vyjíždí do terénu, prostě chodí v zeleném,“

a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve
frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm).
Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat
svou totožnost občanským průkazem. Lidé,
kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po
1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost.
Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou
na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy,
které vydávaly obecní úřady do konce roku
2011) a dočasných průkazů OZP, které
ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do
31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou
podat „Žádost o přechod nároku na průkaz
OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz
v nové podobě vydat.
(red)

Školy jsou pod dohledem díky
finančnímu daru

Dopis - projev solidarity
Solidaritu s Pařížany a lidem celé
Francie na padesát lidí z Litvínova
v čele s vedením města a Partnerského spolku Litvínov vyjádřilo 15. listopadu ve 20 hodin symbolickým zapálením svíček v pietním areálu obětí
2. světové války v Litvínově u pamětní
desky Josepha Santerre, francouzského válečného zajatce, který ztratil svůj
život v zajateckém pracovním táboře
v Záluží u Litvínova.
„Obyvatelé města Litvínova, stejně
tak jako občané celé naší vlasti, vnímají

Pozor na výměnu průkazů OZP,
termín se krátí

Týkaly se nejen způsobů rekultivace či
srpnové nehody v areálu chemických
závodů. „Nejsem zastánce ani varianty sanace, tedy zavážení vzniklých
děr, ani zaplavováním. Šel bych zlatou
střední cestou, tedy od každého trochu. Jsou ovšem i studie, které dokazují, že příroda si dokáže po čase poradit
sama,“ podotkl Landa s dodatkem, že
očekává, že se naše země posune směrem k alternativním zdrojům energií.
Na závěr studentům slíbil, že pokud
má ministerstvo životního prostředí
výstupy, zda při srpnové havárii v chemických závodech došlo k úniku škodlivin do ovzduší, zašle výsledky přímo
do Scholy Humanitas.
(jip)

bude ležet na pozemcích Litvínova. „Rádi
se připojíme. Teď zjišťujeme, jakým způsobem žádost podat, jestli budeme moci společně, nebo každé město zvlášť,“ vysvětluje
Kamila Bláhová. Je si jistá, že bezpečnou
spojnici obou měst uvítají všichni.
Poslední listopadový den se při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí představí maskot Her VII. zimní olympiády dětí
a mládeže Bambu. „Už jsem se s ním setkala, je roztomilý. Uvidí ho všichni, poprvé
jsme letos připravili na náměstí velkoplošnou obrazovku. Druhou novinou je řemeslný jarmark a to další si povíme příště,“
láká Litvínovské Kamila Bláhová.

SBĚRNÝ DVŮR V LITVÍNOVĚ

Vzhledem k tomu, že město přistoupilo
ke zrušení velkoobjemových kontejnerů
v některých lokalitách Litvínova,
upozorňujeme občany, že mohou pro odkládání
velkoobjemových odpadů i nebezpečných
odpadů využívat sběrného dvora. Pokud se
občané Litvínova prokáží občanským průkazem
s uvedeným trvalým bydlištěm, mohou služby
sběrného dvora využít zdarma.
Sběrný dvůr - odbočení ze Smetanovy ul.
ve směru cyklostezky.
V zimním období (listopad-březen)
PO-ČT 8.00 - 17.00 hod.
PÁ
8.00 - 16.00 hod.
SO-NE 8.00 - 16.00 hod.

Litvínov

Litvínov
Chtějí krásný park, snaží se zburcovat společnost

Patnáct let marně čekali, že na místě
původního parku u Citadely, kde nyní
stojí Billa, vznikne důstojná náhrada
v duchu odpočinkové zóny. Pochopili,
že pokud se toho neujmou sami, zůstane jen u prázdných slibů, které měli
uklidnit protestující Litvínovany. Místo
na střeše nákupního střediska park příliš nepřipomíná.
Skupina mladých nadšenců, která si
říká MY Litvínov, slaví první úspěch.
„Podařilo se nám získat grant padesát
tisíc od nadace VIA. Dále na náš projekt mohou lidé do 6. ledna přispívat libovolnou částkou na webu Era pomáhá
regionům, kde můžeme získat částku
od pětadvaceti tisíc korun až do padesáti, podle toho, kolik lidé přispějí,“
upozorňuje Eva Šišková s tím, že oslovili ještě řadu dalších nadací, které jsou
spolku sympatické. U většiny z nich
platí podmínka, že se musí do projektu
zapojit veřejnost, buď finančně, nebo
jako dobrovolníci. „Jsou to nadace, které vypisují programy pro oživování veřejných prostorů, ještě jsme například
oslovili Ústeckou komunitní nadaci či
Fond společnosti Air Product Litvínov,“ dodává Tomáš Hák.
Nápad opravdu řadu lidí nadchnul,
jak poukázal další člen MY Litvínov,
Petr Globočník, jen ze stránky na facebooku si o záměru přečetlo šest tisíc
lidí. „Na stránce se objevilo i několik
podnětů od lidí, jak by park mohl vypadat, někteří nás oslovují i na ulici,“ po-

Filozofie úprav prostoru na střeše Billy tak, jak si je spolek zhruba představuje.
Grafika a ilustrace Karel Hejkal
chvaluje si Globočník, ale okamžitě dodává, že to nestačí. „Mrzí mě, že jsme
zatím získali minimum od drobných
přispěvatelů. Je to trochu odraz doby,
že lidé chtějí změny, ale už nevidí, že
bez jejich přispění to zkrátka nebude
ono. Ještě víc mě ale mrzí to, že Billa
nepřispěla vůbec, ostatní velké společnosti jakbysmet!“ poukazuje Globočník. Ideálně by na projekt chtěli získat
sto sedmdesát tisíc korun.
Nadšenci se však nevzdávají, s nadcházejícím prosincem hodlají společnost vyburcovat. „Do konce listopadu
jsme si dali za úkol vymyslet konkrétní
akce, které Litvínovské osloví. Mám
vizi, že bychom mohli v místě budoucího parku uspořádat benefici. Uvařit
svařák, zpívat koledy, grilovat, možná

prodávat drobné předměty jako svíčky a podobně. Asi se zapojí i klub Ponorka, Bar Citadela. Zkrátka chceme
lidem připomenout, že se tu něco děje
a že bez jejich pomoci to nepůjde,“ říká
Jindřich Pavlíček, autor videa o projektu, které se na webu http://www.
erapomaharegionum.cz/projekty/ustecko/225114/citadela-park snaží na projekt získat příspěvky.
Nápadů, jak má nový park vypadat,
mají spoustu a představy se zatím rýsují. „Hodně záleží na tom, kolik se nám
podaří získat financí. Cílem je z toho
udělat alespoň o trochu lepší místo než
je teď. Přece jen jde o střechu, nedá se
tam dát všechno, co bychom si přáli.
Od vlastníka pozemku máme povolení z toho udělat klidné místo k relaxa-

Obyvatele Litvínova potěší Bambu, maskot zimní olympiády

Přípravy na zimní olympiádu dětí
a mládeže 2016, jež se uskuteční od
17. do 22. ledna 2016, jsou již v plném
proudu. Asi každého vždy zajímá, kdo
bude maskotem sportovních her. Postavička maskota je vždy vyobrazena
na propagačních předmětech a provází sportovce po celou dobu konání
olympiády.

Nejen mladé a talentované závodníky
bude maskot bavit. Na sportovištích se
mnohdy bude pohybovat i mezi diváky a bude se snažit navozovat dobrou
atmosféru, čímž by dostal diváky a fanoušky do varu.
Maskotem se pro zimní olympiádu
dětí a mládeže stala velká modrá sněhová koule jménem Bambu. O podobě
se rozhodovalo ve studentské soutěži.
Autorkou vítězného návrhu se nakonec
stala studentka litoměřického gymnázia Eva Tylová.
„Podle návrhu to vypadá jako velká
bambule. Maskot je světle modrý a má
velké oči. Na sobě má brusle a rukavice. Ani nevím, jak mě to zrovna napadlo. Nakreslila jsem si na papír kouli

a pak už to jelo samo,“ vyprávěla studentka přesně rok před zahájení her na
slavnostním setkání zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje a Českého
olympijského výboru.
Poprvé se maskot ukázal v celé své
kráse v červnu při předávání cen na
hejtmanství, kde se sešli úspěšní sportovci Ústeckého kraje z letní olympiády 2015 v Plzni. Všichni zúčastnění
se shodli, že maskot správně vystihuje
ducha Krušných hor, kde se olympiáda
uskuteční.
A kdo by chtěl vidět maskota na vlastní oči, nechť zavítá v pondělí 30. listopadu do Litvínova na tradiční rozsvěcení vánočního stromu. Zde bude Bambu
k vidění po celé odpoledne.
(úk)

ci. Představujeme si zajímavé lavičky,
herní i naučné prvky pro děti i dospělé,
ozdobené plexisklové výplně. Vše v přírodním duchu,“ popisuje vizi Eva Šišková. Nápady konzultují s architektem
Vladimírem Volmanem z Bíliny.
Skupina MY Litvínov dala na stránku na facebook i anketu. „Lidé měli
moc pěkné nápady, bohužel technicky
či jinak neproveditelné. Chtěli například fontány, vodní stěnu, nebo takové
ty hlučící sochy v podobě hudebních
nástrojů, jenže to by rušilo sousedící
uměleckou školu,“ vysvětluje Eva Šišková s tím, že velkým omezením je
také to, že park je na střeše budovy,
proto v něm nebude moct být ani příliš
stromů. „Pergola, bylinková zahrádka,
vzdělávací prvky, to je směr, kterým se
chceme vydat,“ upřesňuje Tomáš Hák.
Poprvé chtějí dobrovolníci „kopnout“ do země na přelomu jara a léta.
Uvítají mezi sebe dobrovolníky, kteří
přiloží ruku k dílu. Není to první akce,
kterou MY Litvínov na zvelebení města pořádají. Zkušenost je taková, že se
většinou schází ti samí lidé, občas se
přidá někdo další. Při bourání původního parku Litvínované mohutně protestovali, je naděje, že tuto akci podpoří
mnohem více dobrovolníků a už nebudou jen vzpomínat, jak v parku dováděli cestou domů ze školy.
(jip)

Zveme vás do hypermarketu
Albert v OC Central Most,
a to v pátek 27. listopadu
na vánoční Jarmarky
s Albertem,

které pořádá nezisková organizace
Spolu dětem a Nadační fond Albert.
My, děti z dětského domova v Hoře
Svaté Kateřiny, jsme si pro vás v našem
stánku připravily vánoční drobnosti,
které potěší vaše blízké nebo vám
zpříjemní vánoční čas. A na co se tedy
u nás ve stánku můžete těšit? Máme
zde například vánoční závěsy, zvonečky,
věnce, svícny a ponožková zvířátka.

Motto:
My potěšíme vás. Vy potěšíte nás.
Na všechny se těší
děti a tety z DD Hora Sv. Kateřiny

Janovské sídliště
opět prokouklo, stálo
to téměř 30 milionů

Na podzim byla ukončena realizace
posledních dvou projektů podporovaných z Integrovaného operačního
programu (IOP) v rámci Dohody o zabezpečení realizace IPRM uzavřené
městem Litvínov s Ministerstvem pro
místní rozvoj.
Koncem října byl ukončen projekt
„Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov IV“. Stavební
práce na této akci měla na starosti firma Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Celkové výdaje na samotnou
realizaci činily 13,4 milionu korun, dotace ve výši 85 % z IOP by měla dosáhnout téměř 11,6 milionů.
Počátkem listopadu 2015 pak došlo
k ukončení realizace projektu „Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov VI“ probíhajícího
od srpna. Celkové výdaje na realizaci
projektu by měly činit cca 15,4 milionů korun, dotace ve výši 85 % z IOP by
měla dosáhnout necelých 12,9 milionů.
Díky oběma akcím byl např. revitalizován volnočasový areál u ZŠ Janov,
který se dočkal i nových herních prvků
a je monitorován kamerou MP, rekonstruována řada chodníků, parkovišt
u domů i nákupního centra, opraveno
veřejné osvětlení, rekonstruovány mostky a dešťové kanalizace.
Obě akce navazovaly na předchozí
projekty revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov, jejich dokončením dochází také k ukončení revitalizace veřejných prostranství v rámci
Integrovaného plánu rozvoje sídliště
Janov, která probíhala na pozemcích
Města Litvínova od roku 2010.
(red)

KRUŠNOHORSKÉ VÁNOCE LITVÍNOV 2015
20. 11. – 23. 12., Galerie Radniční sklípek
VÝSTAVY:
MARIE STEJSKALOVÁ DĚTEM – sál
galerie
Hračky, loutky, návrhy divadelních výprav
VÁNOCE NA PŮDĚ – prostory půdy galerie
Inspirace na výzdobu vánočních stromků
Ozdoby vyrobili děti z MŠ, žáci ze ZŠ
a ZUŠ, studenti SŠ.
Vernisáž 19. 11., 18.00 hodin
Otevřeno: út – pá 9.00-12.00, 12.30-17.00;
so, ne 12.00-17.00 hodin
Vstupné: děti a studenti 10 Kč, důchodci
20 Kč, dospělí 30 Kč
28. 11. Docela velké divadlo, 16.00 hodin
MRAZÍK
Pohádku hraje Docela velké divadlo Litvínov.
Vstupné 80 Kč
29. 11. kostel sv. Michaela archanděla,
9.00 hodin
MŠE SVATÁ – ŽEHNÁNÍ
ADVENTNÍCH VĚNCŮ
30. 11. náměstí Míru, 9.00-18.00 hodin
VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK
30. 11. nám. Míru, 17.00 hodin
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
13 m vysoký anděl, čerti na koních a Mikuláš rozsvítí vánoční strom. Letos jim pomohou maskot Her VII. zimní olympiády dětí
a mládeže Bambu a Vervák, maskot HC
Verva Litvínov.
1. 12. zámek Valdštejnů, velký sál
VÝSTAVA: 300 LET LITVÍNOVSKÉ
HRABĚCÍ MANUFAKTURY NA
VÝROBU SUKNA
17.00 hodin KONCERT BAROKNÍ HUDBY
18.00 hodin ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
Zajišťují Partnerský spolek Litvínov o. p. s.
a Oblastní muzeum v Mostě.

4. 12. 2015 – 30. 10. 2016, zámek Valdštejnů
VÁNOCE PO CELÝ ROK
Celoroční výstava nabízí přehlídku nápadů, řemesel a zručnosti.
Vánoční stromky jsou ozdobeny tradičně
i zcela netradičně. Součástí výstavy je historická expozice Oblastního muzea v Mostě
na téma Vánoce v Krušnohoří.
Vernisáž 3. 12., velký sál, 18.00 hodin
Otevřeno: st – ne 10.00-12.00, 13.00-17.00 hodin
Vstupné: děti a studenti 20 Kč, důchodci
30 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné vstupné 90 Kč.
V ceně vstupného jsou zahrnuty prohlídky
všech expozic: SRDCERÁJ, HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA, S. HANZÍK
– SOCHY.
4. 12. tramvajová zastávka u obchodního
domu (Elko) v Litvínově, 14.00-19.00 hodin
JÍZDA MIKULÁŠSKOU TRAMVAJÍ
Jízdenky děti obdrží od 23. 11. v INTUSu (zámek Valdštejnů, ul. Mostecká čp. 1) za vyrobenou vánoční ozdobu. Tramvaj je určena pro
děti do 10 let v doprovodu jedné dospělé osoby.
4. 12. kostel sv. Michaela archanděla,
19.00 hodin
VÁNOCE U STRÁNÍKŮ
Koncert folkových skupin Stráníci a Žalozpěv.
Vstupné 50 Kč
5. 12. zámek Valdštejnů, bývalá zámecká
kuchyň, 9.00-15.00 hodin
JARMÁREČEK
Prodej ručně vyrobených dárečků.
5. 12. nám. Míru, 9.00-16.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ JARMARK
5. 12. Docela velké divadlo, 16.00 hodin
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Hraje Docela velké divadlo.
Do divadla přijde Mikuláš s čertem a andělem. Hlášení o chování dětí a odměny či
tresty se přijímají od 14.00 hodin.
Vstupné 90 Kč

6. 12. Citadela, velká scéna, 17.00 hodin
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Pohádka pro děti s Mikulášskou nadílkou.
Vstupné 90 Kč
8. 12. zámek Valdštejnů, velký sál, 18.00 hodin
MANUFAKTURY 1. POL. 18. STOLETÍ
Přednáší Mgr. Jiří Šlajsna
Zajišťují Partnerský spolek Litvínov o. p. s.
a Oblastní muzeum v Mostě.
10. 12. nám. Míru u vánočního stromu,
16.00-17.30 hodin
PŘÍJEZD VÁNOČNÍHO KAMIONU
Kamion přijede v 16.30 hodin ul. Valdštejnskou na nám. Míru.
Uvnitř osvětleného a vánočně ozdobeného kamionu je ukryt pokojíček, ve kterém
přebývá „Santa“ a skřítci. Kamion je plný
soutěží, her, písniček a zábavy.
10. 12. Městská knihovna Litvínov,
18.00 hodin
CHLUPATÉ VÁNOCE
Zábavný večer na podporu Městského útulku v Litvínově.
Vstupným je konzerva pro pejsky.
12. 12. Docela velké divadlo, 16.00 hodin
KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE
Pohádku hraje Docela velké divadlo Litvínov
Vstupné 80 Kč
13. 12. nám. Míru, u vánočního stromu,
16.00 hodin
STAROPLZENECKÝ ŽIVÝ BETLÉM
Přijďte si prožít vánoční příběh, zazpívat
koledy a odnést si domů dobrou náladu.
16. 12. Městská knihovna Litvínov,
13.30-18.00 hodin
LISTOVÁNÍ
Knihovnická pohádka. Zváni všichni, po
celé odpoledne opakovaná představení.

17. 12. Městská knihovna Litvínov
15.00-18.00 hodin ADVENTNÍ MINITRH
16.00-18.00 hodin OCHUTNÁVKA
VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
se soutěží o nejlepší vanilkový rohlíček
19. 12. Docela velké divadlo, 16.00 hodin
DIVADELNÍ VÁNOCE
Postavy z pohádek Docela velkého divadla
přichystaly předvánoční generálku na Štědrý
večer, s lidovými zvyky, pečením ryby, výrobou vánočního řetězu a dárků pro maminky.
Vstupné 100 Kč
19. 12. Citadela, velká scéna, 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT S NORTH BIG
BANDEM, JUNIOR BIG BANDEM,
HOST POŘADU ONDŘEJ RUML
Vstupné 170 Kč
20. 12. kostel sv. Michaela archanděla,
17.00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT – ČESKÝ
KOMORNÍ ANSÁMBL MLADÝCH
Pořádá ZUŠ Litvínov.
Vstupné 50 Kč
22. 12. Městská knihovna Litvínov,
9.00-15.00 hodin
VÁNOČNÍ SVAŘÁČEK PRO
NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY
23. 12. nám. Míru u vánočního stromu,
16.00-18.00 hodin
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
do Litvínova přivezou již tradičně skauti.
Pozvi, pobav a pohosti svého souseda na
náměstí Míru u vánočního stromu.
Přineste k ochutnávce své vánoční pochoutky. Nezapomeňte lucerničky na Betlémské světlo.
24. 12. kostel sv. Michaela archanděla,
21.00 hodin
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

25. 12. kostel sv. Michaela archanděla,
9.00 hodin
SVÁTEČNÍ MŠE SVATÁ – BOŽÍ HOD
VÁNOČNÍ
26. 12. kostel sv. Michaela archanděla,
9.00 hodin
SVÁTEČNÍ MŠE SVATÁ – SVÁTEK
SV. ŠTĚPÁNA
27. 12. vlakové nádraží Litvínov (u autobusového nádraží), 9.45-16.00 hodin
VÁNOČNÍ JÍZDA PO MOLDAVSKÉ
DRÁZE
Jízda historickým motorovým vlakem z Litvínova na Moldavu a zpět.
Na moldavském nádraží program pro děti
i dospělé.
Zajišťuje Českojiřetínský spolek. Přesný
jízdní řád a informace budou uveřejněny na
stránkách www.moldavska-zeleznice.cz
31. 12. kostel sv. Michaela archanděla,
16.00 hodin
DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA NA ZÁVĚR
STARÉHO ROKU
31. 12. nám. Míru, 17.00 hodin
ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM
OHŇOVÁ SHOW
Ohniví tanečníci, rytmus a žár, pohyb, hudba Skupina Infinitos Praha
OHŇOSTROJ po představení
1. 1. 2016 kostel sv. Michaela archanděla,
9.00 hodin
NOVOROČNÍ MŠE SVATÁ

Akci podpořily společnosti
UNITED ENERGY, a. s.,
STROJÍRNA LITVÍNOV

horní jiřetín

Meziboří
Tenis v Meziboří začali trénovat
i nejmladší tenisté

LISTOPAD A PROSINEC 2015
LISTOPAD
STRAŠIDELNÁ VÝPRAVA

RANDE NASLEPO_PREMIÉRA
18. 12. / 20 hodin / KULTURNÍ DŮM
Komedie divadla SchachTa o vztazích, rozchodech a
sexu.

20. 11. / 18 hodin / PŘED KULTURNÍM
DOMEM

JEŽÍŠEK ŽIJE
19. 12. / 16 hodin / KULTURNÍ DŮM
Vánoční pořad pro děti z dílny Zdeňka
Lukesleho, Martina Holečka a Terezky
Bláhové :-)

AC/DC REVIVAL ŠPEJBL'S HELPRS
21. 11. / 21 hodin / KULTURNÍ DŮM
Po druhé do našeho města zavítá nejlepší
český revival AC/DC. Nenechte si ujít!
Vstupné: 100 Kč

RETROPARTY SE ZDĚNDOU
19. 12. / 20 hodin / KULTURNÍ DŮM
Další retropárty na vlnách hitů ze
šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých
let :-) Dýdžejovat bude šoumen Zdeněk
Lukesle :-)
Vstupné: 50 Kč

DIVADELNÍ „TRADICE“, „MODERNA“ A
„POSTMODERNA“_PŘEDNÁŠKA
26. 11. / 17 hodin / KULTURNÍ DŮM
Přednáška Jiřího Beneše o divadelní praxi
od středověku po současnost.
MĚSTO ŽIJE_FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA_VERNISÁŽ
27. 11. / 18 hodin / KULTURNÍ DŮM

SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE
25. 12. / 17 hodin / KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE

PROSINEC

LEDEN

3. 12. / ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Tradiční akce, která každoročně přináší vánoční náladu
a mikulášskou nadílku.
DIVADELNÍ STUDIO PRAKTIKÁBL SE PŘEDSTAVUJE…
11. 12. / 18 hodin/ KULTURNÍ DŮM
Další z výstupů dětí z Divadelního studia Praktikábl.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. 1. /18 hodin / NÁMĚSTÍ 1. MÁJE

rezervace, dotazy na 725 136 863, kultura@hornijiretin.cz

rezervace, dotazy na 725 136 863, kultura@hornijiretin.cz

Město slavnostně přivítalo nové občánky

Město Horní Jiřetín vítalo v říjnu nové občánky. Do pamětní knihy města se zapsalo
celkem šest občánků. Většinu z nich doprovodilo i početné příbuzenstvo.
(hoj)

Strašidla ukončila sezonu
Letošní strašidla na zámku Jezeří děsila i bavila přes pět tisíc lidí. Rekordní
účast potvrdila dlouhotrvající a stále
se zvyšující zájem o zámek, který zažil
zářivou i temnou historii. Perla Krušných hor letos lákala na delší strašidelný
okruh a na více tajemných bytostí a strašidel než v minulých letech. „Jsme moc
rádi, že se akce vydařila a přilákala tolik

návštěvníků. Dostalo se k nám mnoho
pochval. Moc si toho vážíme a těšíme se
na další setkávání v nadcházející sezoně,“ komentuje událost kastelánka Jezeří
Hana Krejčová. Po zimním odpočinku
se zámek zase naplno probudí v jarních
měsících, kdy se do jeho komnat a koutů nastěhuje oživlá historie, která Jezeří
každoročně slavnostně otevírá.
(hoj)

Gymnastky z Jiřetína
mají na svém kontě další medaile
V neděli 1. listopadu odjely všechny
čtyři naše společné skladby do Prahy na
závody. Bylo zde přihlášeno 31 skladeb
z 12 oddílů Čech a 1 oddílu z Moravy.
V kategorii Naděje nejmladší B (ročníky 2008 a 2009) pod vedením trenérky
Veroniky Horáčkové si přivezla společná skladba 3. místo. V kategorii Naděje
nejmladší C (ročníky 2009 a 2010) pod
vedením trenérky Michaely Smolákové
si přivezla děvčata 2. místo.
Hned další sobotu 7. listopadu odjížděla děvčata na závody do Rumburku
a domu si vezla trenérka Michaela Smoláková s děvčaty 4 medaile a trenérka
Veronika také 4 medaile plus pohár.
Zde gymnastky závodily jak ve společných skladbách, tak i za jednotlivce.
Nejmenší gymnastky trenérky Michaely Smolákové se umístily na 3. místě
v kategorii Naděje nejmladší C (ročníky
2010 a 2009) a její nejstarší závodnice
si přivezly také 3. místo ve IV. kategorii. Společná skladba trenérky Veroniky

Stromek rozzáří
vánoční pohodu

V Horním Jiřetíně se bude strašit,
koncertovat i rozsvěcet vánoční stromeček. Taková je nabídka kulturního
programu v nadcházejících týdnech.
„V listopadu je nám nejblíže strašidelná výprava, která započne 20. 11. od 18
hodin. Den na to zveme na druhou návštěvu AC/DC revival Špejbls Helprs.
Konec měsíce bude patřit přednášce
o divadle a fotografické výstavě Město žije,“ prozradil za město Jiří Beneš.
Poslední měsíc v roce Horní Jiřetín
a Černice zahájí mikulášskou nadílkou a rozsvěcením vánočního stromku
a do konce roku se malí i velcí návštěvníci mohou těšit také na premiéru místního divadla SchachTa, pořad pro děti
Ježíšek žije, retropárty se Zdeňkem
Lukeslem nebo na tradiční společné
zpívání v kostele Nanebevzetí Panny
Marie.
(hoj)

Mládežnický tenisový oddíl TJ Baník
Meziboří se po letech rozšířil o kategorii mladších a starších žáků a minipřípravku. Od poloviny září trénují tenis
v Meziboří děti od čtyř do čtrnácti let.
Do nového oddílu se postupně přihlásilo dvacet mladých tenisových nadějí
nejen z Meziboří, ale i z okolních měst.
Trénují třikrát týdně pod vedením tří
trenérů. Hlavním trenérem je zkušený
Viktor Vejražka.
Tenisový oddíl v Meziboří funguje už roky,
proč nyní toto rozšíření?
O tenis je stále větší zájem. V Meziboří máme výborné zázemí, pěkné nové
kurty, prostředí pro tento sport více než
vhodné. Děti, které trénovaly v dosavadním oddílu, pomalu odrůstají. Chtěli
jsme oddíl oživit o mladší hráče, a tak
jsme v polovině září založili oddíl mladších a starších žáků, ale hrají u nás už
i čtyřleté děti.
Jaký je zájem o nový oddíl?
Během krátké doby jeho existence
máme už dvacet členů. Děti chodí na
tréninky i se svými rodiči. Je velmi prospěšné, když funguje spolupráce mezi
trenéry a rodiči, a když děti i my trenéři
cítíme zájem rodičů o tento sport. Jezdí
k nám děti z Mostu i Litvínova, neuzavíráme se nikomu. V současné době jsme
na dvacet dětí tři trenéři. Já, Veronika
Teplá a Viktorka Vítová. Mám trochu
jiný názor na práci s dětmi a jsem rád,
že ho se mnou obě trenérky sdílejí. Chci
především, aby sport děti bavil. Nechci
z toho udělat dryl. Také nesouhlasím

Podzimní divadelní
představení na Meziboří
Vstupte nebo Dále?
V pondělí 9. listopadu přivítalo Kulturní zařízení města Meziboří několik
známých tváří pražských divadel.
Tentokrát byla vybrána divadelní komedie Vstupte od autora Neila Simona.
Na jevišti excelovali Petr Nárožný, Jan
Čenský, Ladislav Mrkvička a Libuše
Švormová.
Lidsky dojímavá komedie slavného autora o nekončících patáliích dvou klaunů
na penzi rozesmála vyprodaný sál. Příjemnou novinkou této akce bylo bohaté
občerstvení, o které se postarala vedoucí
litvínovské Cukrárny - kavárny Slunce
Renata Pravdová se svou kolegyní.
Projekt byl realizován s finanční podporou Ústeckého kraje.
(L.P)

Na mezibořské radnici je nový výtah
Horáčkové si odvezla putovní pohár a 1.
místo v kategorii Naděje nejmladší B
(ročníky 2008 a 2009). Za jednotlivkyně
si zlato přivezla Linda Berková a Natálie
Kotlárová. Stříbro Natálie Jirků. Bronz
Diana Trnková a Klára Paulů. Štěpánka
Vandírková si přivezla krásné 4. místo.
Děvčatům a trenérkám gratuluji.
Dále všem přeji hodně štěstí na Oblastním přeboru společných skladeb v Jablonci nad Nisou.
Renáta Smoláková, předsedkyně oddílu

Radim Uzel bavil Horní Jiřetín
Věhlasný sexuolog Radim Uzel a Pepa
Štross navštívili koncem října sál kulturního domu v Horním Jiřetíně s pořadem
O sexu převážně nevážně. Velmi zajímavou návštěvu si nenechaly ujít desítky
lidí. „Byl to skvělý pořad, který pobavil
všechny přítomné. Publikum zase chválili i sami aktéři vystoupení,“ okomento-

s tím, jakým způsobem se v některých
sportech k dětem trenéři chovají a jak
hrubě s nimi mluví. To v žádném případě v našem oddílu není a nebude. Děti
vedeme k lásce ke sportu bez ohledu na
to, jak jim aktuálně tenis jde a jaké mají
výsledky.
Tenis je obecně drahý sport, jak jste na
tom s příspěvky ve vašem oddílu?
Myslím si, že rodiče určitě tento zájem jejich dětí nijak nezruinuje. Trénujeme dvakrát na kurtech nebo v hale v Meziboří a jednou v litvínovské Tembě.
Měsíčně vyjde tento sport rodiče na šest
set korun. Je to i díky výborné spolupráci s městem. Správce sportovních areálů
Jan Dienelt nám vychází vstříc a našel
pro nás i v nabitých hodinách sportovní
haly volné místo pro tréninky v zimním
období. Hodně by nám pomohlo, kdyby
mohl oddíl využívat také nohejbalové
hřiště vedle tenisových kurtů.
Fungujete teprve druhý měsíc. Co vše plánujete pro mezibořské mladé tenisty?
Určitě to bude soustředění, které
chystáme na letní měsíce. Chci, aby si
děti soustředění užily. Aby to nebyl jen
intenzivní trénink, ale také prázdninová
zábava. Dále plánujeme vnitroklubový
turnaj, do kterého chceme zapojit i rodiče dětí. Chceme také postavit družstvo
minitenisu, které by se mohlo zapojit do
turnaje i s okolními oddíly. V prosinci
připravujeme mikulášskou besídku. Pro
rodiče a děti pak zábavný workshop, během kterého budou děti učit své rodiče,
jak se správně hraje tenis.
(ema)

val kulturní referent Jiří Beneš. Pořad se
skládal ze zábavného vyprávění Radima
Uzla, které písničkář Pepa Štross doplňoval swingovými písničkami. V druhé půlce pořadu došlo samozřejmě i na dotazy
diváků. Originální odpovědi Radima
Uzla si vysloužily veliký potlesk a stejně
tak celá dvouhodinová show.
(hoj)

Návštěvníci mezibořské radnice mohou nově využívat výtah, který naráz
uveze osm osob a je vhodný též pro hendikepované občany. Město vyšel výtah

na 2,5 milionu korun. Zhotovitelem je
firma Stavební a obchodní společnost
Most. „V přízemí městského úřadu
v kancelářích pracovali zástupci kaž-

dého odboru. Přesto se stávalo, že lidé
museli vyřídit své záležitosti ve druhém
patře, což bylo obtížné zejména pro seniory. Také se stal případ, kdy jednu
z úřednic napadl v úřední době občan
Meziboří. Veškerou agendu jsme proto
nyní přestěhovali do druhého patra.
Vstup je díky výtahu bezbariérový a občané vyřídí vše potřebné na jednom
místě. Kanceláře v přízemí budeme
využívat jako sklady a pro pracovníky
úřadu, kteří nepřicházejí do styku s občany. Abychom zcela vyšli vstříc občanům města, zřídíme ještě rezervační systém pro pohodlné objednávání
termínu návštěvy úřadu,“ komentoval
nový výtah starosta města Petr Červenka. V příštím roce chce město rekonstruovat vstup před budovou městského
úřadu. Díky výtahu a zrekonstruovanému bezbariérovému vstupu se tak Meziboří chce zařadit do projektu Mobility
pro všechny bezbariérové trasy. (ema)

Meziboří

Meziboří

Se zimou pomůže Meziboří nový traktor

Městská knihovna Meziboří
vystavuje

VYŠÍVANÉ OBRÁZKY

PANÍ MAGDALENY KOCOURKOVÉ

Nový traktor za jeden milion dvě
stě tisíc korun pořídilo město pro
Technické služby Meziboří. ZETOR
se zimní nástavbou šípovým pluhem
budou technické služby používat především v zimním období, ale zahálet
nebude ani v létě, kdy se za traktor

připojí valník a bude svážet bioodpad.
„Nahradili jsme tím dvacet let starý
traktor, který už dosloužil. Dbáme na
to, aby technické vybavení a vozový
park našich technických služeb odpovídaly jejich potřebám,“ komentoval
nákup traktoru starosta města Petr

Červenka. Vedoucí technických služeb Pavel Esop chválí zejména komfort, který nový stroj znamená pro
zaměstnance. „Jsem velmi rád, že na
nás město myslí. Nový traktor ušetří
zejména v zimě lidem hodně práce,“
říká Pavel Esop.
(ema)

Žádná zařízení pro běžence na Litvínovsku nebudou
Na poslední členské schůzi Svazku
obcí v regionu Krušných hor prezentoval předseda svazku Petr Červenka
ujištění ministra vnitra, že na Litvínovsku nebudou žádná zařízení pro
běžence. Ministrovi vnitra Milanu
Chovancovi zaslal předseda Petr Červenka dopis s usnesením svazku, kterým členská schůze SORKH odmítá
otevření jakéhokoliv zařízení na území
SORK, které by zajišťovalo pobyt pro
migranty. Připomněl mu zároveň jeho
slib z červnové návštěvy regionu, že
v okrese Most nebude vytvořeno žádné zařízení pro běžence. „Ministerstvo
vnitra neplánuje otevřít ve vašem regionu žádné přijímající, pobytové nebo
integrační azylové středisko ani zařízení pro zajištění cizinců,“ ujistil opět písemně ministr vnitra předsedu svazku.
Na poslední členské schůzi také jednali
starostové Svazku obcí v regionu Krušných hor o dalším projektu zaměstnanosti. I tentokrát by se chtěli starostové
zaměřit na lidi ohrožené sociálním vy-

loučením. Svazek obcí už v minulosti
úspěšně realizoval dva podobné projekty zaměstnanosti. Tentokrát se ale
jedná o trochu jiný projekt. Trvat by
měl dva roky, během kterých by mělo
být osloveno sto lidí z cílové skupiny.
Do projektu samotného by pak bylo
zapojeno čtyřicet lidí. Tentokrát si
svazek vybral skupinu dlouhodobě nezaměstnaných, rodičů s malými dětmi,
hendikepovaných a přidal také osoby
ohrožené předlužeností. Těch je totiž
dost i v obcích, které nejsou sociálně
vyloučenou lokalitou. „Jsou to lidé,
se kterými je potřeba pracovat,“ uvedl
předseda svazku Petr Červenka. Projekt, jehož pracovní název je Znovu
a jinak, počítá také se zaměstnáváním
těchto lidí. Nejedná se ale o podporovaná pracovní místa, jako u jiných projektů, ale o krátké tříměsíční programy
vhodné pro získání pracovních návyků.
Obce je mohou využívat například pro
sezónní práce. Dále starostové na jednání svazku schválili finanční spolu-

účast na projektu Destinační agentury
Krušné hory Do Krušných hor bez bariér. V rámci projektu vzniká turistický
materiál pro hendikepované turisty,
ve kterém najdou například přehled
bezbariérového ubytování v Krušných
horách, tipy na výlety a volnočasové
aktivity. Svazek se také rozhodl podpořit tvorbu filmového scénáře pro film
o Marcebile. „Marcebila je legendou
v Krušnohoří, která se traduje již od 16.
století. Jedná se o film pro celou rodinu
s hlavním zaměřením na fantasii dětí.
Film spojuje prvky pohádky, dramatu
a dobrodružného filmu. Není pouze
příběhem ve vybájeném pohádkovém
světě, ale spojuje realitu a fikci. Podobně jako ve filmu Nekonečný příběh.
Učí nás a naše děti, že tajemná místa
a bytosti se nacházejí v našem světě
a nikoliv v jakémsi bájném vymyšleném
světě. Film bude propagací Krušných
hor, jeho lesů, přírodních scenérií, hornických památek a dějin,“ uvedl autor
námětu Petr Mikšíček.
(ema)

Florbal hrají v Meziboří i dívky

Mezibořské florbalistky poprvé hrály
v dresech Sk Bivoj Litvínov 7. listopadu. Na počátku letošní florbalové sezóny byla dohodnuta spolupráce mezi SK
Bivoj Litvínov a týmem FbC Meziboří.
Holky zajíždějí do Litvínova na společné

tréninky a v sobotu 7. listopadu je čekal
první společný turnaj v Chomutově.
Holky se moc těšily, ale měly i velikou
trému. Není se čemu divit. Všeobecně
dívky tolik turnajů nemají. Navíc každou
svěřenkyni doprovázel někdo z rodičů

či dalších rodinných příslušníků. Můj
a náš společný cíl byl jasný. Jeli jsme si
turnaj užít a holky před prvním zápasem
dostaly velikou motivaci. V případě výhry drobný dárek. To se nám podařilo
a tak úsměv předčil únavu, která se v posledních minutách už projevovala. Po
chvilce pauzy se šlo do dalšího utkání.
Ten už neskončil naší výhrou, stejně tak
jako zápas poslední. Ale náš první cíl byl
splněn. Holky bohužel neměly nikoho
na střídání a tak únava oproti ostatním
týmům byla určitě znát. Ale pro nás
bylo podstatné, že takto spolupráce s SK
Bivoj Litvínov může fungovat. Florbal
holky baví a to je důležité. Mají možnost
i v této kategorii sledovat, jak velmi důležitá je souhra. Jak důležitá je práce na
tréninku a tak i trochu práce trenéra.
Holky, jak za tým FbC Meziboří, tak zejména za tým SK Bivoj Litvínov, vám za
krásnou hru děkuji a věřím, že v sezóně
ještě další zápasy jako „bivojky“ zvládnete a uvidím úsměv na vašich tvářích.
Za SK Bivoj Litvínov
a FbC Meziboří Jaromír Drábek

Paní Magdakena Kocourková je obyvatelkou
města Meziboří a vyšívání obrázků se věnuje 20 let.

Vánoční strom v Meziboří bude místní
Letošní rozsvěcení vánočního stromu je naplánováno v Meziboří na 27. listopadu. Součástí programu bude vánoční vystoupení dětí z mateřských škol,
ohňostroj a tradiční pochoutky, punč,
štrúdl, víno. Chybět nebude ani ohňostroj. Vánoční strom je letos z Meziboří.

„Podařilo se nám najít tři stromy, které
jsou vhodné. Ten letošní je od sportovní
haly,“ prozradil starosta Petr Červenka.
Začátek adventu zpestří v Meziboří rovněž vánoční koncert Lubomíra Brabce,
na který město pozvalo rovněž seniory
z partnerské Saydy.
(ema)

Rozsvěcení vánočního stromku
v Meziboří

pátek 27. 11. 2015
Program:

v klubu seniorů Meziboří

15.00 - vánoční posezení seniorů z Meziboří a Saydy

na náměstí před budovou MěÚ Meziboří
16.00 - vánoční vystoupení dětí z MŠ
16.30 - rozsvícení vánočního stromku
- ohňostroj

v Kulturním zařízení města Meziboří
16.00 - zahájení výstavy vánočních stromků
17.00 - vánoční koncert Lubomíra Brabce
Město Meziboří a Kulturní zařízení města Meziboří
ZVE NA

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
4. 12. 2015 od 16.30 hodin
v KZM / kino / Meziboří

Návštěva ilustrátora Adolfa Dudka v Meziboří
Myslíte si, že umíte kreslit? Že ne?
A zvládnete nakreslit základní geometrické tvary? Pokud ano, umíte kreslit.
O tom, a ještě o mnohém dalším, vás
přesvědčí návštěva představení ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka –
stejně, jako se o tom přesvědčily děti
ze základní a mateřské školy Meziboří, které toto představení začátkem listopadu navštívily. Děti zažily strhující
výklad o základech kreslení, o ilustra-

cích dětských knížek a především se
hodinu výborně bavily. Panu ilustrátorovi patří velké poděkování za to, jak
úžasně dokáže děti bavit a strhnout je
pro svoje představení. O tom svědčí
i zájem dětí o následnou autogramiádu, ze které pochází přiložená fotografie. Nezbývá než doufat, že nás pan
ilustrátor zase příští rok navštíví.
Mgr. Pavla Vopatová,
ZŠ a MŠ Meziboří

program: - pohádka „Když je v pekle neděle“
		
DVD Litvínov /vhodné pro děti od 3 let/
		
- nadílka od MIKULÁŠE, ČERTA, ANDĚLA
Mikulášský balíček bude ke každé dětské vstupence.
VSTUPNÉ 40,- Kč
Předprodej vstupenek je v knihovně Meziboří
nebo rezervace na tel. 476 748 110.

společenská kronika
BL AHOPŘÁNÍ
• V měsíci listopadu oslaví náš
milovaný mistr pan Michal REINDL
své 60. narozeniny. Krásné užívání
důchodu mu přejí spoluzaměstnanci
z údržby T 700 CHZ.

• Dne 27. listopadu oslaví 45 let
společného života manželé Drahoslava
a Karel BOTOŠOVI. K významnému
životnímu jubileu blahopřejí synové
Karel a Jiří s rodinou.

VZPOMÍNKY
• Dne
18. listopadu
uplynulo 21 let
od doby, kdy nás
navždy opustil
pan Jindřich
ZDENĚK.
Stále vzpomínají
manželka Václava,
synové Jindra,
Jára, Petr s rodinami.
• Dne
21. listopadu
tomu byl rok,
kdy odešel
náš kamarád
pan Miroslav
MANHERT.
Vzpomínají Josef
a Karel a ostatní
kamarádi.
• Dne 22. listopadu tomu bude
dlouhých 14 let, kdy nás navždy
opustil po těžké nemoci pan Zdeněk
VRZÁK. Kdo jste mého manžela znali,
vzpomeňte, prosím, s námi. Manželka
Eva, děti Jaruška, Kája, Radek
s rodinami a Mirek.
• Kdo Tě znal,
vzpomene, kdo
Tě měl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 23. listopadu
tomu bude 1 rok,
kdy dotlouklo
srdce našeho
tatínka pana
Milana VARGY
z Litvínova. S láskou stále vzpomíná
celá rodina.
• Tvůj plamínek
nikdy nepohasne.
Dne 23. listopadu
vzpomeneme
7. výročí úmrtí
paní Ivany
STAŇKOVÉ
z Horního
Jiřetína. Za tichou
vzpomínku děkuje
maminka a sestra s rodinou.
• Dne 24.
listopadu uplynou
3 roky ode dne,
kdy nás opustil
pan Jaroslav
KERNER.
Děkujeme všem,
kteří si s námi
v tento den na něj
vzpomenou. Stále
vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

i nz e r c e
• Děkujeme DOMOVU DŮCHODCŮ
v MEZIBOŘÍ pod vedením paní
ředitelky TICHÉ, zdravotnímu,
pomocnému a veškerému personálu
za péči, kterou věnovali našemu otci
Vlastimilu Zikovi. S úctou Zikovi.

inzerce
• SDRUŽENÍ sboru dobrovolných
hasičů Litvínov děkuje sponzorům,
kteří přispěli věcným darem na naši
akci konanou v měsíci září 2015: UZENÁŘSTVÍ JEŽEK Most-Velebudice,
MIPO, s. r. o., Cukrářství a pekařství
Most. Dále za peněžní dar KSK-BELT,
a. s. Všem sponzorům velice děkujeme.
Ladislav Peřt, starosta SDHL

• 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.

•Chceme poděkovat všem, kteří
přijali pozvání na naši akci „Nebuď
sám a přijď mezi nás“, která se konala
v sobotu dne 17. října, v kulturním
domě v Louce u Litvínova. Poděkování
si též zaslouží starosta města Meziboří
Petr Červenka, který zajistil autobus
pro seniory z Meziboří. Za celý klub
seniorů děkuje předsedkyně
Dáša Volfová.

• PSÍ KADEŘNÍK v Litvínově,
Chudeřínská 20. Tel. 723 613 345.

•HODINÁŘSTVÍ - ZLATNICTVÍ
KALINA. Přijďte si vybrat vánoční
dárek: hodiny a hodinky (Meoris,
Chemse, Q+Q, Bentime, Seiko a jiné),
prstýnky a přívěsky ze zlata, stříbra,
oceli a plaque. Rádi vás obsloužíme
a pomůžeme s výběrem. Tržní ulice č.p.
400. Tel. 603 186 644.
•KOUPÍM HODINKY značek Prim,
Omega, Glashutte a jiné, i nefunkční.
Přijedu. Tel. 721 442 860 (prozvoňte).
• Ze zdravotních důvodů PRODÁM
málo používané FITNESS náčiní,
masážní vibrační stroj s příslušenstvím
VIBRA BELT. Tel. 733 437 747.
• ZPROSTŘEDKUJI nebankovní úvěr
do max. výše 20.000,- Kč.
Tel. 776 040 777.
• KOSMETICKÝ SALON
FRANCIAZ, Ruská 498, Litvínov
(u plaveckého bazénu).
Kosmetika - Haiflerová, tel. 604 448 643,
pedikúra - Kolbabová 733 543 374,
manikúra - Michalovičová 777 660 093.
Email: salonfranciaz@seznam.cz,
www.salonfranciaz.cz. Facebook:
Kosmetický salon Franciaz
•OZNÁMENÍ. Od 1. 1. 2016 otevírá RE/MAX NON STOP LITVÍNOV
realitní kancelář v nových prostorách
v Mostecké ulici č.p. 21 (vpravo u vjezdu do Fajle). Pracovní doba PO-PA od
9.00 do 17.00 hod. Při této příležitosti
přijmeme tři nové pracovníky. Možnost
i na VPP. Informace na tel. 739 486 510.
•PRVNÍ PŘEDNÁŠKA O LÉČIVÝCH
PYRAMIDÁCH. Koná se 8. 12. 2015
v 16 hod. na adrese: K Loučkám 1679,
Horní Litvínov (bytový dům). Počet
míst je omezen z důvodu osobního přístupu ke každému účastníku. Rezervace
místa na tel. 730 639 573. Vstupné:
100 Kč. Přednášející: Soňa Záhorková
•KOSMETICKÝ SALON BEAUTY,
Ivana Jarošová, nám. 8. května 332,
Meziboří. NABÍZÍME: kosmetiku,
masáž, pedikúru, manikúru, přístrojovou lymfodrenáž, samoopalovací
nástřik. VÁNOČNÍ AKCE: kosmetika
– okysličování pleti, vitamín, maska /
200 Kč, lymfodrenáž 30 min / 99 Kč,
masáž zad a šíje (thermo krém zdarma)
/ 180 Kč, dárkové poukazy, permice,
vánoční balíčky. Tel. salon 724 225 412,
www.kosmetickysalonbeauty.cz,
tel. e-shop 602 491 044,
www.shop-darky-kosmetika.cz
• Nově otevřená ZUBNÍ ORDINACE
v Litvínově, MDDr. Bílek Václav,
registruje pacienty. Objednávat se lze
na tel. 725 980 113.
• SBÍRÁM a KOUPÍM starý porcelán
a sklo. Nabídněte, rád přijedu. Tel. 725
552 967, e-mail: sp.111@seznam.cz

• 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.
• ÚKLIDOVÉ SLUŽBY. Úklid bytu
od 320 Kč, úklid rod. domu od 590 Kč,
úklid spol. prostor od 65 Kč/byt/měsíc.
Kontakt: CMÍRALOVÁ Petra,
tel. 605 390 946.
• RE/MAX NON STOP LITVÍNOV
- certifikovaní realitní makléři. Vaše
rodinná realitní kancelář. Ročně
prodáme desítky nemovitostí – jsme
experti pro Litvínovsko a okolí –
oceníme Vaši nemovitost – poskytneme
fundovanou radu. Potřebujete-li prodat,
koupit či pronajmout Vaši nemovitost,
vyberte si svého makléře:
Mgr. Soudková Jana, majitelka RK,
tel. 739 486 510; Haslberger Zdeněk,
tel. 603 538 397; Vetešníková Helena,
tel. 603 887 752; Zlatuše Gründlingová,
tel. 604 609 860, Mgr. Vrcholová
Kateřina, tel. 773 661 116. Adresa
kanceláře: nám. Míru 286, Litvínov,
http://reality.remax-czech.cz/re-maxnon-stop.Stačí poslat SMS a Váš makléř
se Vám do 24 hodin ozve.
• Pro budoucí PRODEJNU
KOMISNÍHO ZBOŽÍ v Litvínově
hledám zaměstnance – muže.
Tel. 608 333 540.
• KOUPÍM poštovní známky, staré
dopisní obálky se známkami, pohledy
a všechny hračky do roku 1985.
Tel. 773 505 063.

ZLATNICTVÍ SYPO
Náměstí Míru 336, Litvínov.

PRODEJ
NEBANKOVNÍ ÚVĚRY
pro občany i podnikatele

zlatých, stříbrných šperků
šperků s pravými kameny
za výhodné ceny.

VOLEJTE ZDARMA

Výkup zlata – 1 g / 615 Kč.

800 366 000

Tel. 476 731 296.

NABÍZÍME LEVNÉ
STĚHOVÁNÍ
A AUTODOPRAVU
včetně vyklízení bytových
i nebytových prostor.
Tel. 604 844 179

PSTRUHAŘSTVÍ TESARZ
nabízí denně čerstvou rybu na váš stůl.
Zahájen předvánoční prodej ryb.
Nabízíme pstruhy, kapry, amury.
Kucháme, filetujeme, plníme přání každého zákazníka.
Otevřeno denně včetně sobot, nedělí a svátků.
Naleznete nás na adrese Černická 360/17, Horní Jiřetín.
Tel.: 777 602 427, 607 889 756.

Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz

•
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kultura
CITADELA LITVÍNOV
21. 11.
PROČ JSEM NESNĚDL
SVÉHO TÁTU 3D
Animovaný, rodinný, dabing.
Od 15 hod., vstupné 120 a 95 Kč.
HUNGER GAMES:
SÍLA VZDORU 2. ČÁST 3D
Sci-fi, drama, thriller, titulky.
Od 17 hod., vstupné 150 a 125 Kč.
MLÁDÍ
Drama, od 12 let, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 100 a 80 Kč.
PŘELUDY
Horor, thriller, od 15 let, titulky.
Od 22 hod., vstupné 110 a 90 Kč.
1. 12.
GANGSTER KA – AFRIČAN
Krimi, drama, thriller, od 12 let.
Od 19.30 hod., vstupné 130 a 110 Kč.
2. 12.
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN
OSTROV 3D
Příběh plný fascinujících dobrodružství
zdejšího přírodního světa.
Od 17 hod., vstupné 130 a 105 Kč.
GANGSTER KA – AFRIČAN
Krimi, drama, thriller, od 12 let.
Od 19.30 hod., vstupné 130 a 110 Kč.
KOZA/FILMOVÝ KLUB
Drama, road movie, od 12 let.
Od 19.30 hod., vstupné 90 a 70 Kč.
4. 12.
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 3D
Animovaný, komedie, rodinný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 135 a 110 Kč.
V SRDCI MOŘE 3D
Dobrodružný, historický, od 12 let, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 130 a 105 Kč.
CITADELA PROGRAM
27. 11.
PODKRUŠNOHORSKÁ LIGA ZÁBAVY
Soutěžně společenské odpoledne.
K tanci a poslechu zahraje duo J+J
(Jana Loosová a Jiří Vitoušek).
Společenský sál od 15.30 – 18.30 hod.,
vstupné 65 Kč.
3. 12.
SCREAMERS – VÁNOČNÍ SPECIÁL
Travesti skupina.
Velká scéna od 19 hod., vstupné 250 Kč.
4. 12.
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi.
Pokus o rekord ve vypouštění
balonků v celé ČR.
Před Citadelou v 15.15 hod., zdarma.
DOCELA VELKÉ DIVADLO
27. 11.
NÁVŠTĚVNÍ DEN U M. ŠIMKA
Představení divadla Semafor.
Od 19 hod., vstupné 300, 280 a 250 Kč.
28. 11.
MRAZÍK
Výpravná činoherní pohádka
o Nastěnce a Ivánkovi.
Od 10 hod., vstupné 80 Kč.
MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ
VELKÁ SCÉNA
20. 11.
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Od 19 hod., vstupné 200 a 180 Kč.
22. 11.
KONCERT VOKÁLNÍHO SESKUPENÍ
4TET
Gentlemani v cylindrech v nové verzi
programu.
Od 19 hod., vstupné 490 a 470 Kč.
23. 11.
KRÁLOVA ŘEČ
Hra na motivy vzpomínek svérázného
královského logopeda.
Od 19 hod., vstupné 350 a 330 Kč.
25. 11.
TŘI SESTRY
Inscenace Antona Pavloviče Čechova.
Od 19 hod., vstupné 170 a 150 Kč.
27. 11.
POSTŘIŽINY
Od 19 hod., vstupné 170 a 150 Kč.
30. 11.
REVIZOR
Anekdotický příběh Nikolajeva
Vasiljeviče Gogola.
Od 19 hod., vstupné 170 a 150 Kč.
1. 12.
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA
NECKÁŘE A SKUPINY BACILY
Od 19 hod., vstupné 300 Kč.
MALÁ SCÉNA
21. 11.
NOC DIVADEL 2015 – potřetí v ČR
Po vzoru muzejních a galerijních nocí je
smyslem Noci divadel prezentovat divadelní
budovu i lidi, kteří v ní pracují. Do projektu
se zapojí obě scény Městského divadla
v Mostě – činoherní i alternativní
a loutková scéna Divadla rozmanitostí.

dopisy
Každá ozdoba bude originálem

Krušnohorská waldorfská iniciativa,
z. s. a Mateřská škola Jeřabinka zvou
na kurz plstění, který je zaměřený na
vánoční ozdoby. Nevšední vánoční
ozdoby z ovčího rouna, které opravdu zahřejí a vytvoří krásnou vánoční
atmosféru, budou návštěvníci kurzu
pod vedením Vlaďky Renfusové tvořit

v úterý 1. prosince v mateřince Jeřabinka, a to od 15.30 do 18 hodin. „Počet účastníků je omezen. Pokud byste
s námi rádi strávili vánoční tvůrčí
odpoledne, rezervujte si místo na telefonním čísle 607 102 535 nebo e-mailu
info@waldorfskaskola.eu,“ upozorňuje
Zuzana Štěpánová.
(red)

Nahlédněte do divadelního zákulisí

Litvínovské Docela velké divadlo se
opět připojí k Mezinárodní noci divadel. Divadlo zahraje za sníženou cenu
svůj muzikál pro děti i dospělé Kocour
v botách a pro diváky uspořádá exkurzi po divadelním zákulisí. „Prosíme

zájemce, aby se na exkurzi objednali
předem,“ vyzývá k nevšední podívané
ředitelka divadla Jana Galinová. V 19
hodin se pak divadlo připojí ke společnému celosvětovému potlesku, kdy
diváci děkují svým hercům.
(red)

Plavba po Krušnohoří
V Galerii Školská 28 v Praze se bude
25. listopadu od 19 hodin promítat film
Martina Ryšavého „Na vodě“. Prolínání životů několika postav je úzce spjato
se zakletou krajinou, která se vymyká
schématům na mapách a nad kterou
se vznáší možnost dalších osudových
proměn. Po metafyzické plavbě po temných vodách Krušnohoří v okolí dolů,
chemičky a elektráren, krajině plné betonových koryt a rour, se uskuteční diskuze s tvůrci a pozvanými hosty. (red)

Je mi 78 let, jsem ZTP/P. Můj zdravotní stav mi neumožňuje plnohodnotně využívat možností návštěv kulturních pořadů, muzei či sportovních utkání. Pocházím z hornického prostředí a tak jsem měla přání vidět hornické muzeum. Pan
Zbyněk Jakš, ředitel Podkrušnohorského technického muzea v Mostě-Kopistech
- bývalý důl Julius III, mi umožnil návštěvu muzea mimo oficiální termín, zajistil
skvělého fundovaného průvodce pana Soukupa, skutečného hlubinného havíře.
Rozsah a tempo prohlídky se uzpůsobilo mým fyzickým možnostem a dotazům
na průvodce.
Měla jsem skvělý zážitek a zejména při návštěvě expozice HBZS se objevily
vzpomínky na známé mrtvé horníky a záchranáře z nešťastného Dolu Pluto.
Vrátily se mi vzpomínky i na dřívější tragédie na šachtě Koněv a jinde, které jsem
kdysi jako žena důlního záchranáře intenzivně prožívala. Prohlídku jsem zakončila zhlédnutím dokumentárního filmu Mgr. Havlíka o těžbě uhlí na jediném
fungujícím hlubinném dole – „Centrumce“, tedy na šachtě, na které jsem jako
malá „fárala“ při bombardování během II. světové války. Mohla jsem porovnat
podmínky těžby před 50 lety a nyní. Hornická dřina je stále velká a zasluhuje velkou úctu. Bylo mi smutno, že se film asi brzo stane jedinou autentickou možností
sledovat hlubinnou těžbu uhlí v severních Čechách. Byla bych ráda, aby muzeum
navštívilo co nejvíce místních lidí a zejména školáků, a návštěva přispěla ke zvyšování lokální hrdosti obyvatel revíru, aby zastupitelé okolních měst a obcí našli
finanční prostředky k udržování a dalšímu rozvoji muzea.
S hornickým pozdravem Zdař bůh, Irena Kyselová
Show Adolfa Dudka si užilo v Městské knihovně Litvínov 56 prvňáčků ze
Sportovní soukromé základní školy. Vystoupení bylo tradičně určeno prvním
třídám, které s knihovnou spolupracují na projektu Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka. „Jedná se o celorepublikový projekt rozvíjející čtenářskou gramotnost.
Projektu se mohou školy účastnit pouze prostřednictvím knihoven,“ informovala
H. Hogenová, knihovnice dětského oddělení. Známý ilustrátor dětských knížek
na úvod seznámil malé publikum s tím, co ilustrátor dělá. Někteří měli možnost
si kreslení pod vedením mistra na vlastní kůži vyzkoušet. Za veršovaného doprovodu společně nakreslili například zajíčka nebo kočičku. Druhá část pořadu
byla věnovaná klasickým pohádkám. Na programu byly tři pohádky, Šípková Růženka, O Koblížkovi a O veliké řepě. Dudek děti aktivně zapojil. Na úvod každé
pohádky řešily jednoduché úkoly. A pak si pohádku také zahrály. „Adolfa Dudka
k nám zveme pravidelně. Děti si jeho představení maximálně užívají,“ usmívá se
při vzpomínce Hogenová. Na závěr show ilustrátor děti ozdobil svým typickým
autogramem, siluetou jmenovce z ptačí říše.
Iva Freibergová
V říjnu uskutečnili senioři z litvínovského Klubu č. 6 velmi zdařilý výlet za
hlubším poznáním českého vinařství v Chrámcích. Seniory čekalo velmi laskavé
přijetí s nabídkou ochutnávky vín vybraných odrůd, které se staly tolik oblíbenými nejen u nás na Mostecku. Nabízený sortiment vína se setkal s uznáním.
A co ještě navíc, že senioři odcházeli s vědomím, že město Most je obklopeno
prstencem krásných vinic, které tvoří jeho okolí. Naše vřelé díky patří paní Kateřině Kreisinger a dalšímu personálu v Chrámcích za vstřícné přijetí. A jaká další
překvapení čekají na seniory v nejbližších dnech? Tradiční „Podkrušnohorská
liga zábavy“, která je připravena na 27. listopadu od 15.30 hodin s dynamickým
bohatým programem. Již nyní se těšíme na vaši milou návštěvu, kterou pomáháte
vytvářet onu jedinečnou, skvělou atmosféru s dobrou náladou.
Za Klub č. 6 – Litvínov Blažena Lochovská

Vánoční čas na
Lesné 2015
„Přijďte si vychutnat idylickou
vánoční atmosféru v době
vánočních svátků a adventních
nedělí, zpěv vánočních koled,
vůni purpury, vánoční cukroví
a rukodělné dílničky.“
Bohatý adventní program
v Krušnohorském muzeu s tradičními
vánočními zvyky a řemesly Krušných
hor od 13.00 do 16.00 hod.
1. adventní neděle 29. 11.
 Zahájení výstavy krušnohorských
betlémů v podání regionálních řezbářů
 Košíkářství
 Paličkování vánočních ozdob
 Bylinkářství - sirupy, masti,
levandulové pytlíčky,
pečené čaje, med
 Hrnčířský kruh
2. adventní neděle 6. 12.
 Nebeská pošta - psaní Ježíškovi
 Zvířátka z dřevěných
vysoustružených prstenců
- vánoční tematika
 Perníkářství - vánoční tematika,
zdobení
 Výroba vánočních ozdob
z přírodních materiálů, vánoční stuha
 Košíkářství

Movember v knihovně
Projekt Libris Now Městské
knihovny Litvínov se zapojuje originálně do Movemberu, měsíce prevence rakoviny prostaty. Do konce
listopadu mohou čtenáři na sociálních sítích vybírat nejoriginálnější
fotografii s knírem. Druhého vítěze
vybere knihovnická porota a mezi cenami pro vítěze je například poukaz
na tetování. Na středu 25. listopadu
je v rámci Movemberu od 16 hod. připraven Benefiční podvečer, z kterého
si všichni za dobrovolný příspěvek
mohou odnést originální výrobky
z jarmarku.
(red)

GALERIE RADNIČNÍ SKLÍPEK
ul. Smetanova čp. 40

Město Litvínov vás zve na vánoční výstavy
sál galerie
Marie Stejskalová dětem
Hračky, loutky, návrhy divadelních výprav.
půdní prostory galerie
Vánoční půda – inspirace na
výzdobu vánočních stromků
Ozdoby vyrobili děti z MŠ, žáci ze ZŠ
a ZUŠ, studenti SŠ.
Výstava potrvá do 23. prosince 2015.
Otevřeno: út-pá 9-12 hod.,
12.30-17 hod.; so-ne 12–17 hod.
Vstupné: děti, studenti 10 Kč,
důchodci 20 Kč, dospělí 30 Kč.

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ
ul. Mostecká čp. 1
Vánoce po celý rok
Vernisáž 3. prosince od 18.00 hodin,
velký sál.
Originální vánoční ozdoby
Výstava nabízí celoroční inspiraci na
výzdobu vánočních stromků i přehlídku
nápadů, řemesel a zručnosti.
Živé stromky jsou ozdobeny tradičně
i zcela netradičně.
Vánoce v Krušnohoří
a podkrušnohoří
Historická expozice Oblastního muzea v Mostě.
Výstavy potrvají do 30. 10. 2016.

sport

sport

Litvínovské krasobruslařky se rozjely závodit
do třech míst v republice
V Hradci Králové se v sobotu 7. listopadu pořádal krasobruslařský závod
v ISU systému, kde naše děvčata bojují
o účast na MČR. Do Hradce s nimi jela
trenérka Petra Římalová Lehká, která
byla na tento závod také nominována do
technického panelu. Svůj druhý závod
v této nejvyšší soutěži absolvovala Klárka Červenková, která závodí v kategorii
žačky nejmladší a ze třiceti závodnic
se umístila na úžasném čtvrtém místě.
V kategorii žačky, která je obsazena velmi kvalitními závodnicemi, se Eliška
Hladíková umístila na 21. místě a Nicole
Křehlová v téže kategorii na 24. místě.
V ten samý den se také závodilo
v Ústí nad Labem v poháru ČKS A a B,
kam s děvčaty odjela závodit trenérka
Alena Lehká. Tady už jsme hned v první kategorii, kterou jsme obsadily, vyhrály zlato. Kája Farkašová v kategorii
žačky mladší B zabojovala a svou krásnou jízdou nenechala nikoho na pochybách a první místo bylo zaslouženě její.
V kategorii nováčci nás reprezentovala
Zuzanka Sedláčková, které se jízda také
velmi vydařila a vybojovala svým výkonem stříbrnou medaili. V žačkách nejmladších A si vybruslila svým povedeným výkonem čtvrtou příčku Viktorka
Hüblová a Barborka Řezníčková obsadila ve velké konkurenci místo dvanácté. Andrejka Pilná v kategorii nováčci
mladší si dojela do Ústí pro místo sedmé
a Danielka Řezníčková v kategorii žačky
mladší A obsadila rovněž sedmé místo.
Třetí krasobruslařský závod se pořádal ve Dvoře Králové v poháru ČKS
A, B a poháru Bruslička, kam trenérky
také vyslaly svá želízka v ohni. Do Dvora se s děvčaty rozjela závodit trenérka
Lucie Arazimová. Našim závodnicím
se zde opět dařilo a vezou domů další
medaile. V poháru Bruslička v kategorii
Benjamín vyhrála a získala zlatou medaili Leila Dlasková, stříbro vybojovala
Vaneska Holíková a v kategorii nováčci
si svojí krásnou jízdou dojela pro čtvrté
místo Nikolka Hentschelová.
Všem závodnicím a jejich trenérkám
gratulujeme a děkujeme za bojovnost
a krásné výkony. Celkem jsme získaly
dvě zlaté, dvě stříbrné a tři „bramborové“ medaile, super!
Jana Lehká

Klárka Červenková si v Hradci Králové vyjela 4. místo.

Podzimní krosy litvínovského běžce
Bylo to jako s počasím, střídavě oblačno,
a nebo jasno. Tak si počínal litvínovský
běžec Ivo Řezáč. Poslední neděli v září
doběhl na tradičních Běchovicích v silničním běhu na 10 km až na 6. místě.
O týden později si to vynahradil na
Nučické stezce v běhu na 6 km 1. mís-

tem. Na Slováckém běhu v Uherském
Hradišti byl v běhu na 5 km na 2. místě
za výnikajícím slovenským běžcem F.
Husárem. Na Běhu Kolem Doubravky
v Teplicích na 4 km obsadil opět 1. místo.
Jak říká sám závodník, není vždy posvícení a některé závody velice bolí. (mik)

Bivojové vzdorovali dvě třetiny
Středeční večer přinesl další výjezdní utkání Bivojů. Hostil jej Tatran
Střešovice, který v rámci propagace
florbalu uspořádal utkání v Plzni. 755
diváků bylo dvě třetiny svědky vyrovnané přestřelky, které od konce druhé
třetiny dominoval Tatran, jenž zvítězil
14:5.
Bivoje doprovodil fanklub a za jejich
výborné podpory držel dlouho krok.
Od začátku kupené chyby ale táhly
Litvínov pomalu ke dnu a s koncem
utkání bylo jasné, že v odvetě musí
s pražským celkem bránit o řád lépe.
Komentář trenéra Tatranu Petra
Jandy: „Utkání plné branek se divákům určitě muselo líbit. Díky soupeři
za zápas a divákům za fantastickou
kulisu. Jsem rád, že jsme dokázali
potvrdit roli favorita a splnili některé
individuální cíle.
Komentář trenéra Litvínova Dana
Huliče: Jsem rád, že ve skvělé kulise

a před našimi skvělými fanoušky jsme
dokázali 50 minut být aspoň trochu
vyrovnaným soupeřem a i proti Tatranu něco v zápase potrénovat. Závěr se
nám bohužel nepodařil a ještě jednou
díky za pěkný zápas.
Tatran Omlux Střešovice - SK Bivoj
Litvínov 14:5
branky: 3. Filip Ullmann, 6. Marek
Vávra, 11. Milan Fridrich, 15. Filip
Ullmann, 20. Marek Vávra, 21. Ondřej Němeček, 31. Marek Vávra, 40.
Milan Fridrich, 48. Milan Fridrich,
53. Milan Meliš, 55. Marek Beneš,
56. Marek Vávra, 57. Jan Řehoř, 60.
Filip Ullmann - 2. Viktor Hocelík, 6.
Tomáš Novotný, 17. Ondřej Kašpárek,
31. Ondřej Kašpárek, 36. Tomáš Skalitz; rozhodčí: Martin Valenta - Michal
Žďárský; vyloučení: 0:2; využití: 1:0;
diváků: 755; zásahy brankářů: Tomáš
Kafka 28 - Karel Kotoun 28; po třetinách: 5:3, 3:2, 6:0.
(hej)

Výsledky FŠ a FK Litvínov
sobota 7. 11. Lomská
10:15 FKL st. dorost - Bílina 12:3
12:30 FKL ml. dorost - Bílina 8:1
sobota 7. 11.
13:00 Kadaň - FKL st. žáci 01 0:14
15:00 Kadaň - FKL ml. žáci 03 1:5
sobota 7. 11.
14:00 Vilémov - FKL muži 0:1
neděle 8. 11. Lomská
10:00 FKL st. žáci 02 - Žatec 2:0
12:00 FKL ml. žáci 04 - Žatec 5:2

Aktuální výsledky
sobota 14.11. 2015
Košťany - FKL st. dorost 0:4
Košťany - FKL ml. dorost 0:3
FKL ml. žáci 04 - MFK Most 0:2
FKL st. žáci 02 - MFK Most 0:3
FC Chomutov - FKL st. žáci 01 1:9
FC Chomutov - FKL ml. žáci 03 1:4
FKL muži - FC Chomutov 0:1
Nejbližší zimní turnaj v hale Koldům:
ročník 2002 - 31. 1. 2016.
Tomáš Gergel

Poprvé v Lize mistrů. Černožlutí ostudu rozhodně nedělali. Teď se soustředí už jen na extraligu
HC VERVA Litvínov se coby
mistr Tipsport extraligy z minulé
sezóny kvalifikoval do evropské
Champions Hockey League. Při své
premiérové účasti postoupil do osmifinále, tedy ze 48 účastníků mezi
16 nejlepších.
Dosáhl těchto výsledků:
Základní skupina
Grenoble (Francie) 4:1 a 6:4
Espoo Blues (Finsko) 1:0 a 3:2p

Brankář Jaroslav Janus a obránce Zbyněk Sklenička v zápase s finským celkem
Espoo Blues.
(foto neš)

Play off
1. kolo
Vídeň (Rakousko) 4:3 a 2:2p
Osmifinále
Frölunda Göteborg (Švédsko) 2:1
a 0:6
Přijďte fandit
v Tipsport extralize!

Útočník Pavel Smolka (vlevo) v utkání s týmem Vienna Capitals.

(foto neš)

Nejlepší střelec týmu Viktor Hübl se raduje z branky v utkání s Olomoucí. (foto neš)

Očekávaná odveta s blízkým soupeřem!
Neděle 22. listopadu,
Piráti CHOMUTOV, 15:30

Poslední domácí zápas před reprezentační přestávkou!
Pátek 11. prosince,
PSG ZLÍN, 17:30

Podkrušnohorské derby číslo 2!
Neděle 29. listopadu,
Energie KARLOVY VARY, 15:30

Vánoce na ledě i v hledišti!
Sobota 26. prosince,
Kometa BRNO, 17:30

Benzín Verva proti vítkovické oceli!
Neděle 6. prosince,
VÍTKOVICE Steel, 17:30

Loučení s rokem s odvěkým rivalem!
Středa 30. prosince,
SPARTA PRAHA, 17:30

Vstupenky online na
www.hokej-litvinov.cz
Předprodej v pokladně den před
zápasem.

Klub HC VERVA Litvínov děkuje
všem svým fanouškům a obchodním partnerům za dosavadní podporu.
(vln)

