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Brzy se projedeme novými tramvajemi
The Most CHALLENGE
&HORURÏQ¯VRXWÝŀDPDW«UVN¿FKMH]GFı

 _

MOSTECKO – Cestující na Mostecku a Litvínovsku se brzy svezou novými tramvajemi. Z Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova totiž po prázdninách vyjede renovovaná tramvaj T3. Chystá se ale i nákup zcela nových tramvají s Wi-Fi.
Na tramvajových linkách by se měla objevit už
třetí tramvaj typu VARIO. Dopravní podnik mo-

dernizaci tramvaje z původního staršího typu T3
provádí vlastními silami. „Obdrželi jsme v těchto

dnech tramvajovou skříň. Modernizaci nyní dokončíme,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. Daniel Dunovský.
Přeměna staré tramvaje na novou se celá realizuje
v dílnách dopravního podniku.
(Pokračování na straně 4)

+420 476 449 976 | www.autodrom-most.cz

Kostel na kolečkách
MOST – V sobotu 11. 6. si nenechte ujít slavnost ducha tvořivého v Oblastním muzeu
v Mostě. Od 10 do 18 hodin zde probíhá akce
Kostel na kolečkách. Užijte si další Fler jarmark, jehož součástí je spousta zábavy a zajímavostí v útrobách muzea i v přilehlé zahradě.
Bavit se budou stejně jako vždy dospělí i děti.
Bližší informace najdete na www.woodmaid.cz.

 Nová tramvajová skříň, která dorazila do dopravního podniku v těchto dnech, přijde „napasovat“ na původní tramvaj T3. Podvozek repasuje dopravce svými silami v
dílnách areálu.

Vládní návštěva: Horníci,
dálnice a petrochemie
MOST - Na mostecké nádrži Matylda vypukne již tradiční závod Dračích lodí. Letos je přihlášeno rekordních čtyřicet posádek, a tudíž
bude na co koukat a komu fandit. Na závod
do Mostu se letos chystá také ministr financí
a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Vzhledem k očekávané velké návštěvnosti posílí
dopravní podnik od pátku do neděle kromě
pravidelných spojů linky č. 22 ještě speciální
posilové spoje označené nápisem „Dračí lodě“.
Platí na nich běžný tarif MHD. Kompletní
jízdní řád najdete na www.dpmost.cz. Závod
začíná v pátek 10. 6. (závody juniorů – školní
posádky a tréninky), pokračují v sobotu 11.
6. (závod amatérských FUN posádek - Sprint
200 m) a končí v neděli 12. 6. (bez závodního
programu). V sobotu 11. 6. proběhne na Matyldě rovněž akce Den pro celou rodinu.
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ÚSTECKÝ KRAJ – Podpořit horníky v Ústeckém
kraji přijel premiér Bohuslav Sobotka i ministryně
práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Při své návštěvě Bohuslav Sobotka potvrdil,
že je nutné postarat se o horníky propouštěné
z důvodu neprolomení limitů. Zúčastnil se také
slavnostního zahájení výstavby nové polypropylénové jednotky Unipetrolu RPA, největší investiční akci v petrochemii od roku 1989.
Premiéra po Ústeckém kraji doprovázel hejtman
Oldřich Bubeníček a radní Martin Klika. Na pracovní snídani nejprve premiér vyjádřil podporu
horníkům z Ústeckého kraje. Prohlédli si pokra-

čující stavbu dálnice D8. Za účasti předsedy vlády,
ministra průmyslu a obchodu ČR Jana Mládka
a představitelů PKN Orlen a Unipetrolu a dalších
významných hostů byla v Unipetrolu zahájena výstavba nové polypropylénové jednotky. Odpoledne
pak proběhla návštěva premiéra a jeho doprovodu v Masarykově nemocnici, odštěpného závodu
Krajské zdravotní. Ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová Tominová se už den před
tím zúčastnila jednání HSR-ÚK, na kterém oznámila, že předloží vládě návrh na zmírnění sociálních dopadů útlumu těžby na horníky v Ústeckém
kraji. Více z obou vládních návštěv na straně 12.

 Premiér Bohuslav Sobotka při slavnostním zahájení výstavby nové petrochemie v Záluží.

Milí čtenáři
Pamatujete si na nedávnou
vnou
bouři kolem debaty o zrušení
ení
tramvaje z Mostu do Litvívínova? Prozatím to vypadá,
dá,
že nápad poněkud „zapad“.
Naopak se dějí věci, které
nasvědčují zcela jinému
trendu. Například to, že
dopravní podnik chystá
velký nákup. Nakupovat
bude tramvaje a rozhodně ne ledajaké. V jakých
„šalinách“ budou pasažéři v blízké budoucnosti jezdit (doufejme i mezi oběma městy), zjistíte
v úvodním článku. Velkou událostí začátku tohoto
týdne na Mostecku byla návštěva politického top
tandemu. Ze sfér vysoké politiky do poněkud nižší
dimenze se snesl premiér Sobotka a ministryně Marksová Tominová. Proč zavítali do regionu sužovaného
sociálními a dalšími problémy, přinášíme nejen na
první, ale rovněž na poslední reportážní straně. Jeden
ze dvou nějvětších motoristických podniků na mosteckém autodromu vypukne sice až za týden, nicméně už teď se můžete těšit. A hlavně – nakupovat
vstupenky. O obnovenou sérii Octavia Cup je totiž
velký zájem. Není totiž divu, neb k vidění budou nejen
napínavé závody, ale hodně zajímavé osobnosti. Kdo
svou přítomností příští týden ozdobí Octavia Cup, čtěte uvnitř čísla. Plány na vybudování azylu pro lidi
s Alzheimerovou chorobou začínají dostávat reálné
obrysy. Na spadnutí je už podpis nájemní smlouvy,
a dokonce i vylepšený projekt. Jak se události kolem
bývalého bloku 60 pohnuly, přinášíme pod titulkem
„Pro lidi nemocné Alzheimerem se vybuduje o jedno
patro navíc“ a rovněž i v rozhovoru s ředitelem Mostecké bytové společnosti. S blížícím se víkendem si
dovolím připomenout závody Dračích lodí na Matyldě, které začínají už v pátek a sobotní akci Kostel na
kolečkách, včetně Fler jarmarku v mosteckém muzeu.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Infocentrum pro volby
má už otevřeno
MOST – Krajské volby se blíží. mačním centru mohou občané
V Mostě se budou konat letos požádat o vydání voličského průdokonce dvoje, vedle krajských kazu v případě, že nebudou moci
i senátní. Magistrát proto oteví- volit ve svém volebním okrsku.
rá informační volební centrum. Obracet se na nás mohou se svýZde mohou žádat občané o vo- mi dotazy i prostřednictvím teleličské průkazy.
fonního čísla 476 448 336 nebo
V pátek 7. a v sobotu 8. října e-mailu volby@mesto-most.cz,“
2016 se uskuteční krajské volby informoval tajemník mosteckého magistrátu Jiří
a ve volebním obMysík.
vodu Most i prvBližší informace
ní kolo senátních
VOLBY
týkající se vydávoleb.
Případné
vání
voličských
druhé kolo voleb
průkazů, činnosti
do Senátu bude
okrskových volebnásledovat o týden později. Od 1. června se na ních komisí, distribuce a úpravy
mosteckém magistrátu zřídilo volebních lístků, způsobu volby
Informační centrum pro volby. nebo hlasování mimo volební
Občané ho najdou v kanceláři místnost přineseme v příštích
(sol)
č. 156 v prvním patře. „V infor- vydáních.
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Pacienti pojedou
v nových sanitkách
MOSTECKO – Další dvě nové
sanitky uvedl do provozu Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.
„Provádíme průběžnou obnovu vozového parku sanitních
vozů,“ řekl ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.
Dopravní podnik provozuje
dopravu raněných, nemocných
a rodiček na základě smlouvy
pro všechny zdravotní pojišťovny. „Další sanitní vozy se
speciální nástavbou podle platné
legislativy bychom chtěli pořídit
v příštím roce,“ informoval dále
ředitel Dunovský. Dopravní
podnik nyní provozuje celkem
18 sanitních vozidel. „Vzhledem
k tomu, že některé jsou i 15 let

staré, je potřeba je obnovit. Každoročně se snažíme o nákup
dvou nových,“ uvedl dále Daniel Dunovský. Nová sanitka
přijde zhruba na milion korun,
a to včetně výbavy. „Naše sanitky slouží pro převoz nemocných.
Nejsme rychlá záchranná služba.
Tato vozidla se přesto nezastaví.
Jejich využití je velmi vysoké,“
dodal ještě ředitel dopravního
podniku.
(sol)

Lidl se zavře a znovu se otevře
MOST – Oblíbená mostecká
prodejna Lidl se v pondělí 13.
června pro zákazníky zavírá. Nemusejí být však smutní, neboť na
podzim se opět otevře a to v úplně novém. Původní objekt se zruší a namísto něj se postaví nový

MOST – V bloku 60, kde má vzniknout zařízení pro nemocné s Alzheimerovou nemocí, se původně počítalo s kapacitou kolem třiceti
lůžek. Stejný počet měli zahrnovat i zaměstnanci. Nový Domov Alzheimer má však zcela jinou filosofii.

Otázka pro generálního ředitele Autodromu Most Jiřího Voloveckého

„Společnost AUTODROM
MOST nadále intenzivně pracuje na snížení hladiny hluku, který doprovází závody,
testování a tréninky zejména
na velkém závodním okruhu
stejnojmenného areálu. I přes
značný tlak ze strany zákazníků jsme přistoupili k úpravě programu jízd na velkém
okruhu. Velmi důležité pro
nás je, že se k naší snaze být
co nejohleduplnější ke svému
okolí připojil s pomocí Ústecký kraj. Z praktického hlediska
jsme velmi přivítali i nabídku
Českého vysokého učení technického (ČVUT). Odborníci
prestižního vzdělávacího institutu vypracují analýzu a návrh účinných protihlukových
opatření.
Společnost je v úzkém kontaktu se Zdravotním ústavem
se sídlem v Ústí nad Labem,
který je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Na naši žádost ústav měřil
po celý den hluk v sobotu 23.
dubna, kdy na velkém okruhu
závodil maximální možný počet motocyklů. Právě tyto stroje patří k nejhlučnějším. Oslovili jsme obyvatele nejbližšího
okolí autodromu, u čtyř rodinných domů pak pracovníci
ústavu umístili měřicí zařízení.
Výsledky ukázaly, že na dvou
místech byla hladina hluku
v předepsaných limitech, ve
zbylých dvou hluk limity překročil. Právě výsledky měření

jsou jedním ze zásadních podkladů pro zpracování analýzy
a následného řešení protihlukových opatření.

nější odkládací prostor u pokladen nebo toalety pro zákazníky
s přebalovacím pultem. „Počítá
se například velkorysým zázemím
včetně terasy umístěné v prvním
patře budovy. Samotná prodejní
plocha pak zůstává i nadále jed-

nopodlažní,“ řekla Zuzana Holá,
tisková mluvčí společnosti Lidl.
Všechna parkovací místa budou
proto nově rozšířena ze stávajících 2,50 na 2,70 metru. „Nová
prodejna bude stát na stávajícím
místě,“ potvrdila mluvčí. (ina)

Pro lidi nemocné Alzheimerem
se vybuduje o jedno patro víc
„Společnost, která bude zařízení provozovat, například
nepočítá jen s jedním pacientem na pokoji, ale se dvěma či
třemi. Klienti domova tak mají

V minulé sezóně se řešila intenzita hlučnosti na mosteckém
závodním okruhu. Lidé z okolí autodromu si stěžovali na hluk,
a dokonce sepsali i petici. Vedení autodromu vloni slíbilo nápravu. Jak nyní vypadá situace a co jste pro zklidnění vášní
i hlučnosti udělali?

a větší. Potravinový řetězec Lidl
slibuje, že na podzim bude nakupování v Lidlu mnohem komfortnější, modernější a hlavně
ekologičtější. Novinkou mají být
například širší uličky, větší úsek
čerstvých potravin, komfort-

do obnovy a modernizace areálu s cílem nabízet divákům
i závodním týmům co nejkvalitnější služby. V této době
také přijala do trvalého pracovního poměru 31 lidí, dalších 280 mužů a žen nastoupilo na dohodu. AUTODROM
MOST se tak zařadil mezi
významné
zaměstnavatele

větší pocit soudržnosti a bezpečí. Pokoje budou přiměřené
velikostí pro daný počet klientů,“ nastínil ředitel společnosti
Mostecká bytová Jaroslav Kudrlička. Kapacita zařízení by měla
být nově kolem devadesáti až
sta lidí. „Vybuduje se zde ještě
jedno patro navíc, čímž dojde
k nárůstu ubytovacích kapacit.
Zvednutí domu o patro je zásadní změna oproti předchozímu
projektu. Měly by zde být také
dva výtahy, areál bude oplocený. Plánuje se zde také přístavba kuchyně a prostory, kde
budou moci klienti provozovat
venkovní aktivity a podobně,“
vyjmenoval některé chystané
úpravy ředitel. V budoucím
mosteckém Domově Alzheimer, který bude mít pořadové
číslo 3 (obdobná zařízení jsou
v Roztokách u Prahy a v Darkově u Karviné) se totiž počítá se
samostatnou jídelnou, kuchyní
a dalšími službami. „Z toho vyplývá i vyšší počet zaměstnanců,

těch by mělo být kolem čtyřiceti
i více,“ dodává Jaroslav KudrličLidé, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, jsou
v Mostě nyní umístěni v zařízení Astra. Ti se odtud přestěhují do nového zařízení
v bloku 60. Uvolněná lůžka
by pak měla být určena pro
ostatní klienty Domova pro
seniory v Astře podle pořadníku.

ka. V současné době se na vznik
Domova Alzheimer v Mostě
zpracovává studie. „Teprve pak
přijde na řadu projekt a poté se
bude soutěžit zhotovitel. Není
tedy pravda, že by se v objektu,
který je nyní zakonzervovaný
a uzamčený, již prováděly nějaké
práce a kdokoliv se tam pohyboval,“ vyloučil Jaroslav Kudrlička s tím, že zahájení fungování
Domova Alzheimer v Mostě se
předpokládá do dvou let.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

 Blok 60 bude vyšší o jedno patro.

Domov Alzheimer vznikne
v Mostě do dvou let
Jiří Volovecký
Opatření to budou velmi
nákladná, odhaduji několik
desítek milionů korun. Právě
i z toho důvodu není možné
provádět protihluková opatření bez důkladné odborné analýzy. Bylo by to jen na ‚efekt‘,
bez jakéhokoli podstatného
skutečného snížení hluku.
Vše je proto třeba důkladně
připravit, aby minimalizace
hluku byla co nejúčinnější
a především dlouhodobá. Platí
to v případě efektivní výsadby
zeleně, vybudování zemního
valu, protihlukových stěn, ale
i dalších opatření.
Společnost v posledních
třech letech výrazně investuje

regionu. Uvědomujeme si, že
Mostecko patří z hlediska zaměstnanosti k nejproblémovějším lokalitám v Čechách.
Snažíme se být proto co nejvíce prospěšní. Kromě náboru
pracovníků jsme dosud zadali
více než 90 procent zakázek
místním firmám. A v tomto
trendu budeme pokračovat.
I tak přispíváme ke vzniku
nových míst.
Snahu o korektní vztahy
s obyvateli žijícími poblíž areálu autodromu jsme deklarovali také nabídkou celoročního
bezplatného vstupu na všechny akce. Této možnosti využilo
zatím na 120 lidí.“
(ina)

MOST – Smlouva o spolupráci a pronájmu bloku č. 60 v ulici Táboritů, kde by měl vzniknout do dvou let Domov Alzheimer 3, je před
podpisem. Informoval o tom ředitel společnosti Mostecká bytová
Jaroslav Kudrlička.
„Návrhy smluv odsouhlasilo
už představenstvo i dozorčí rada
společnosti Mostecká bytová.
Nyní je má na stole ředitel zařízení Domova Alzheimer. K podpisu by mělo dojít v průběhu
června. Jedná se o dohodu o spolupráci, jejíž součástí je smlouva
o budoucí nájemní smlouvě a dohoda o stanovení nájemného,“
uvedl ředitel společnosti Mostecká bytová Jaroslav Kudrlička.
Podpisem smlouvy by měla být
zajištěna dlouhodobá spolupráce mezi Domovem Alzheimer,
který bude zařízení v Mostě provozovat, a společností Mostecká

bytová na dvacet let s patnáctiletou opcí. Obě strany se také
shodly na výši nájemného, které
by mělo činit dva miliony korun
ročně. „Společnosti Domov Alzheimer jsme se rozhodli zařízení
svěřit z několika důvodů. Navštívili jsme se zástupci vedení města
a MSSS jejich zařízení v Roztokách u Prahy a zanechalo to
v nás velmi pozitivní dojem. Líbí
se nám jejich filosofie i to, jak
zde pracují s lidmi a jak se o ně
starají. V Mostě by se jednalo
o třetí zařízení tohoto typu, která
společnost provozuje a zaštiťují
to ti samí lidé,“ informoval dále

Jaroslav Kudrlička
Jaroslav Kudrlička a dodal: „Myslíme si, že pro Most a lidi, kteří
trpí touto chorobou, toto zařízení
může být jen pozitivní.“ Dům je
v majetku společnosti Mostecká
bytová, jejímž stoprocentním
vlastníkem je město Most. (sol)

zpravodajství
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Série Octavia Cup na autodromu už příští víkend

Do Mostu přijede závodit i Tomáš Enge
MOST - Mostecký závod obnovené série Octavia Cup se nezadržitelně blíží. Ve dnech 18. a 19. června se stane součástí souboje cestovních vozů a formulí zóny střední Evropy The Most Fia Cars Central
Europe Challenge. Diváci si přijdou na své – v závodní Octavii uvidí
Tomáše Engeho, jednoho z nejúspěšnějších tuzemských jezdců a zatím jediného českého pilota Formule 1.
„S mosteckým autodromem
spolupracuji již druhým rokem,
výsledkem je úspěšný projekt
Enge Academy Most. Nabídky
startovat v závodě seriálu Octavia Cup si velice vážím. Bude to
pro mě výjimečný závod, neboť

jsem členem týmu Reiter Engineering, a start mimo týmové
barvy je proto naprostou výjimkou,“ uvedl Enge na tiskové
konferenci společnosti Autodrom Most v pražském sídle
Autoklubu ČR. Upozornil, že

závod pro něj nebude úplně jednoduchý. „S předokolkou jsem
startoval naposledy před deseti
lety na podzimním Epilogu, kde
jsem hájil barvy týmu BRT ve
voze Škoda Octavia. Dlouhý čas
už uběhl také od mého posledního závodu na domácí trati. Bylo
to v roce 2010 při závodě FIA GT
s vozem Aston Martin DBR9.
S novou Octavií jsem se svezl
poprvé loni na podzim a znovu
teď na konci května při testování
na mosteckém autodromu. Hned

 Zleva: Když se sejdou milovníci rychlé jízdy, řeč se točí hlavně kolem aut. Jinak tomu nebylo ani před
začátkem tiskovky v mužném hloučku, (zleva) herec a moderátor Dalibor Gondík, jediný český pilot
Formule 1 Tomáš Enge, zástupce promotéra seriálu Octavia Cup Luděk Diviš a herec Lukáš Langmajer.

prvních pár metrů ukázalo, že
přes zimu a na jaře se udělala
na voze řada vylepšení. Auto je
velice rychlé a dobře se řídí. Jsem
zvědav, jak se bude chovat v závodních podmínkách,“ doplnil.
Kromě Tomáše Engeho se
tiskové konference zúčastnili
také herec a moderátor Dalibor
Gondík a herec Lukáš Langmajer, kteří si cupovou Octavii už
také naostro vyzkoušeli. VIP
sekci jezdců doplní v mosteckém závodě zpěvačka Olga
Lounová, v Brně se představí
divákům herec David Suchařípa. Řidičské umění Lukáše
Langmajera mohou ocenit také
diváci závodů v Mostě, v neděli
19. června sveze zájemce v rámci taxijízd. „Byla to má premiéra v závodním autě. Podle toho
to také vypadalo. I tak jsem ale
zaznamenal progres. Zatímco
v tréninku jsem byl o zhruba 14
vteřin na kolo horší, než ti nejlepší, v samotném závodě už byla
má ztráta asi jen pětivteřinová,“
pochlubil se Gondík. Chuť svézt
se v závodním speciálu znovu
neskrýval Langmajer. „Děkuji
všem, kteří mi tuto příležitost
umožnili. Pokud mě oslovíte
i pro další závody, máte mé slovo,
že vás nezklamu,“ dobíral si přítomné v nadsázce sympatický
herec. „Při prvním tréninku jsem
plakal štěstím. Samotný závod
byl už však tak fyzicky náročný,
že jsem myslel, že mě z auta budou vytahovat heverem,“ dodal.
Představitelé společnosti AUTODROM MOST Josef Zajíček
a Jana Svobodová seznámili novináře také s kalendářem letošních závodů a dalšími zajímavými akcemi, plány a záměry pro
nejbližší budoucnost.
(nov)

Řidiče zlobí u Rozkvětu semafory
MOST – Horké chvilky přinesla řidičům v minulých týdnech porucha na semaforech na křižovatce u Rozkvětu. Světelná signalizace
tu nefungovala několik dnů a během špičky vznikal na křižovatce
dopravní chaos.
Podle ředitele Technických
služeb města Mostu Karla Mutinského se jednalo o závažnější
poruchu. „Problém je s rozvody
kabelů a vypadá to, že budou potřeba zásadnější stavební úpravy.
V současné době zkoumá stav
revizní technik a čekáme na výsledek revizní zprávy,“ uvedl ředitel. Provoz zde město zatím
monitoruje. „Světelná signalizace
byla mimo provoz delší dobu, než
je zvykem. Servisní pracovník nemohl ihned problém řešit a situace tu byla skutečně nepřehledná,“
potvrdil mostecký primátor Jan
Paparega a dodal: „Nakolik je porucha zásadní, bude předmětem
dalšího zkoumání. Čekáme na
revizní zprávu. Vesměs je to problém, který by měly vyřešit technické služby, které pro nás zajišťují servis a správu.“ Podle prvního

muže města se ale nepředpokládá, že i v případě zásadnějších

technických problémů a nutných
stavebních úprav by zůstala křižovatka bez navigace. „V případě,
že by bylo nutné provést zde nějaké stavební úpravy, musela by se
situace řešit operativně. Dočasně
bychom ve spolupráci s městskou

i státní policí řešili například řízení křižovatky v exponovaných
hodinách dopravním policistou,
případně použili dočasné zařízení, jakým jsou mobilní semafory
a podobně,“ nastínil možná řešení Jan Paparega.
(sol)

Vtelno krášlí nový park
MOST – Nová oddychová zóna
ve Vtelně, kterou město budovalo před místním špejcharem,
je dokončena. Vtelenští už mohou parčík využívat. Zbývá už
jen doladit drobnosti.
Park slouží jako oddychová
zóna a své vyžití tu najdou i děti.
„Park ve Vtelně je hotový. Zbývá už jen plochu zatravnit. Celý
prostor, kde se dříve hromadil
nepořádek, byl zarostlý nálety,
se prosvětlil, vyčistil a vypadá to
tu velmi pěkně. Máme na park
už pozitivní ohlasy od místních
obyvatel,“ pochlubil se primátor
Mostu Jan Paparega. Park vznikl
na ploše téměř čtyř tisíc metrů
čtverečných a je rozčleněn mla-

tovými chodníčky. V místě jejich
křížení je vybudován kruhový
prostor s kamennou dlažbou.
Jeho dominantou je fundament
od vtelenského kostela. Park
zdobí také smírčí kříže, které
restauroval Radomil Šolc. Celý
prostor je osvětlený a doplněný
několika dětskými herními prvky. „Řekl bych, že dětských prvků
by tu mohlo být více a zvažujeme,
zda sem ještě nějaké přidáme,“
doplnil ještě primátor Paparega.
Vybudování parku stálo kolem
dva a půl milionu korun. Město
původně počítalo s dotací, z té
ale nakonec sešlo. Rekonstrukci
parku proto zajistilo z vlastních
prostředků.
(sol)

Nájemci se do Repre
mohou vrátit dřív
MOST – Kulturním dům Repre,
který se musel v květnu z bezpečnostních důvodů zavřít, se
otevře dříve, než se předpokládalo.
Důvodem k uzavření kulturáku včetně planetária, zrušení
akcí a vystěhování nájemců,
byl havarijní stav elektroinstalace. Zařízení mělo být mimo
provoz až do září. Mezitím se
uvnitř kulturního stánku budou
muset provést stavební úpravy,
které zabrání zatékání vody do
hlavního rozvaděče, který je
nutno vyměnit. Opravit bude
třeba i trafostanici. „Vypadá to
tak, že v průběhu letních měsíců
bychom vše měli dát do pořádku.
Intenzivně se na všem pracuje,
přičemž náklady by neměly být

tak dramatické, jak jsme původně očekávali,“ informoval mostecký primátor Jan Paparega.
Podle prvního muže města vše
nasvědčuje tomu, že by se Repre
mohlo otevřít už o prázdninách.
Kulturní akce jsou včetně planetária během prázdnin omezené.
Kdo se ale může radovat z dřívějšího termínu, jsou nájemci,
kteří zde podnikali. „Vypadá
to tak, že na přelomu července a první poloviny srpna by to
mohlo být hotové. Nájemníci,
s nimiž byly rozvázány nájemní
smlouvy, by se sem mohli vrátit
zpět. Všichni vyjádřili zájem se
sem vrátit a my tak máme i z tohoto důvodu motivaci, abychom
to vyřešili co nejdříve,“ podotkl
dále primátor.
(sol)

 Semafory u Rozkvětu jsou poruchové. Čeká je nejspíš zásadnější oprava.

S žádostmi na byt už se nemusejí
senioři trmácet do Barvířské
MOST – Zájemci o pobytové služby, které poskytuje Městská správa
sociálních služeb Most, mají jednodušší zařizování. Od 1. června totiž mohou podávat žádosti přímo u vybraného zařízení.
Dosud to bylo možné jen
v sídle ředitelství v Barvířské
ulici. „Výjimkou je pouze podání žádosti o přidělení bytů
v domech s pečovatelskou službou. To bude i nadále probíhat

 Park se už skví v plné kráse.

v sídle ředitelství,“ upozornila
tisková mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
Formuláře žádostí včetně potřebných tiskopisů najdou občané v jednotlivých zařízeních

nebo také na internetových
stránkách
www.msss-most.
cz. Městská správa sociálních
služeb v současnosti poskytuje
podporu a pomoc uživatelům
formou pobytových služeb ve
třech domovech pro seniory, v ulicích Barvířská, Jiřího
Wolkera a Antonína Dvořáka,
v domově se zvláštním reži-

mem a v domově pro osoby se
zdravotním postižením (oba
v Barvířské ulici). Současně
provozuje tři penziony pro seniory, a to v ulicích Albrechtická, Komořanská a Ke Koupališti, a umisťuje do tří domů
s pečovatelskou službou, dva
v Růžové ulici a jeden v ulici
U Parku.
(sol)

Peníze za hipodrom už jsou na účtě
Dražební společnost Patria Finance, a.s., oznámila, že společnost CHARVÁT Group, která se 27. května 2016 stala vydražitelem 57,54 % akcií společnosti HIPODROM MOST a.s., uhradila
cenu dosaženou vydražením, tedy 18 100 000 korun. Na akciích
proto bude vyznačen přechod cenného papíru na nového držitele a vydražitel bude, v souladu s dražební vyhláškou, vyzván
k vyzvednutí akcií. CHARVÁT Group byla jedním ze čtyř zájemců, kteří dražili většinový podíl akcií společnosti HIPODROM
MOST a.s. Jejich dosavadní držitel, společnost Severní energetická a.s., se rozhodl akciový podíl prodat v souvislosti s útlumem
těžby, který pokračuje na lomu ČSA po usnesení Vlády ČR o zachování těžebních limitů.
(nov)
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Přední evropský producent nerostných surovin hledá do svých řad
zaměstnance na pracovní pozici:

SMĚNOVÝ MISTR

požadujeme:
• vzdělání úplné střední odborné s maturitou obor elektro, báňský, strojní
• zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
• odpovědnost, samostatnost, flexibilita
• zdravotní způsobilost
nabízíme:
• zajímavé mzdové ohodnocení
• udržování a obnovování kvalifikace
• příspěvek na stravování ve formě stravenek
• příspěvek na doplňkové penzijní spoření a soukromé životní
pojištění
• věrnostní příspěvek horníků
• odměny za pracovní a životní jubilea
• 5 týdnů dovolené
místo výkonu práce: provoz Prunéřov, Prunéřov 297, 432 01 Kadaň
směnnost: ano
V případě zájmu o nabízenou pozici zasílejte své životopisy k rukám
Ing. P. Ulrychové, e-mail: ulrychova@keramost.cz
KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, Most, PSČ 434 01, zaměstnanecké oddělení, tel.: +420 476 442 522, e-mail: ulrychova@keramost.cz

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

 „Nejstrašidelnější“ je podchod u bývalého Intersparu. Plánuje se ale jeho oprava.

Zaostřeno na mostecké podchody
MOST - Do podchodů v Mostě jdou statisíce. Především do udržování čistoty, ale také do oprav. V nejbližší době plánují Technické služby města Mostu opravu podchodu nedaleko bývalého Intersparu.
Podchod u bývalého Intersparu nepatřil ve městě k nejlepším
vizitkám. Opravy tu provádějí technické služby postupně.
„Jsou zde naplánovány opravy
římsy a dilatační spáry. Loni se
opětovně zasklila okna podchodu a provedli jsme tu i drobnou
stavební údržbu,“ informoval šéf
Technických služeb města Mostu Karel Mutinský.
Nejvíce problematický je
z hlediska svého stavu podchod

u Stovky. „Nejnákladnější a nejnáročnější na údržbu je podchod
u bloku 100, kde během roku
provádíme
několikanásobné
úklidy nad rámec pravidelného
čištění. Podchod v této lokalitě je
nejvíce frekventovaný. Ročně je
na pravidelné úklidy, mytí a dezinfekci vynaloženo na všechny
podchody více než 300 tisíc korun,“ potvrdil ředitel Mutinský.
Také ostatní podchody v Mostě se pravidelně udržují, a to

i přesto, že jsou v dobrém stavu. „Údržba spočívá především
v úklidu, podchody včetně schodišť 3x týdně přemeteme a vyčistíme od nepořádku, 1x týdně
navíc dezinfikujeme. Pokud
je potřeba nějaký mimořádný
úklid při znečištění, provádíme
operativně i ten,“ doplnil Karel
Mutinský.

Podchod do
Rudolic na karty
V nejlepším stavu je podchod
vedoucí do Rudolic. Svůj podíl
na tom má jeho nepřetržitý do-

hled městské policie. Ta na podchod dohlíží od jeho kompletní
rekonstrukce, která se uskutečnila v roce 2014. Podchod si Rudoličtí otevřou na kartu. Ostatní
občané podchodem projdou na
zazvonění. „Podchod v Rudolicích funguje bezproblémově a je
v naprostém pořádku. Nemonitorujeme zde žádné problémy
se závadovými osobami. Pokud
podchod chce použít vozíčkář,
často také maminky s kočárky,
přijedou jim sem naši strážníci
pomoci,“ uvedla tisková mluvčí
Městské policie v Mostě Ilona
Kozlová.
(sol)

Young Švehlík a young Polívka

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018
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 Alois Švehlík převzal ocenění od Jiřího Krause.
MOST - Dva známí čeští herci
dostali v rámci divadelního festivalu Young for young, který probíhal minulý týden v mosteckém
divadle, ceny „za věčné mládí“.
První cenu Forever young převzal

od jednatele Městského divadla
v Mostě Václava Hofmanna herec
Alois Švehlík. Ten působil v jednoročním angažmá v divadle ve
starém Mostě a rovněž hostoval
na scéně mosteckého Divadla

 Bolek Polívka od jednatele městského divadla Václav Hofmanna.
rozmanitostí v komedii Rozmarné léto. Druhou cenu Forever
young dostal Boleslav Polívka.
V rámci čtyřdenního festivalu ho
diváci mohli vidět v představení
DNA, které uvedlo jeho brněn-

ské divadlo. Cena studentské poroty i Cena diváků bude předána
16. září, před začátkem nejbližší
premiéry Městského divadla
v Mostě, před prvním uvedením
muzikálu Starci na chmelu. (red)

Brzy se projedeme novými tramvajemi
(Dokončení ze strany 1)
Vše provádějí zaměstnanci
dopravního podniku. „Můžeme
tento záměr realizovat u nás,
protože disponujeme velkou kapacitou opravárenského prostředí. Přestavba přinese i významnou úsporu v oblasti nákladů.
Ze staré tramvaje použijeme
pouze podvozek, který se repasuje. Tramvaj však dostane zcela
novou skříň, stejnou jako Vario,“
říká ředitel. Dopravce ale počítá
i s dalšími modernizovanými
dopravními prostředky. „Rádi
bychom přestavěli celkem pět
tramvají během pěti let, tedy každý rok jednu. Tyto tramvaje budou také částečně nízkopodlažní,
lépe vytápěné a celkově přívětivé.
Pokračujeme tak v trendu lepších
služeb pro veřejnost, ve zkvalitňování veřejné hromadné dopravy,“ dodal Dunovský. Přebudování tramvaje ale není levnou
záležitostí. „Přesto přestavba
tramvaje vyjde zhruba na polo-

vinu ceny pořízení nové tramvaje. Životnost takové tramvaje je
pak kolem pětadvaceti let,“ dodal Daniel Dunovský.

dodal předseda představenstva.
V současné době má dopravní
podnik 47 tramvají, které vozí
cestující v Mostě i Litvínově. Nákupem nových tramvají a s opravou a modernizací starších typů
by tak mělo na Mostecku jezdit
o dalších deset tramvají více.
(sol)

V nových
tramvajích se
připojíte

rů, které by jezdily mezi Mostem a Litvínovem. „Chceme, aby
cestujícím poskytovaly plný komfort,“ uvedl ještě ředitel. Ten také
prozradil, že další nová tramvaj
by se měla v Mostě objevit už
v září tohoto roku. „Bude to překvapení pro naše cestující. Více
bych zatím prozrazovat nechtěl,“

Dopravní podnik hodlá pořídit také zcela nové a plně nízkopodlažní tramvaje, které by
spolufinancoval
Integrovaný
regionální operační program.
Mělo by se jednat o čtyři zcela
nové tramvaje. „Ty budou patřit mezi nejmodernější techniku
v této oblasti. Budou plně klimatizovány a bude v nich také příjem
Wi-Fi signálu. Chceme dopravu
směřovat do 21. století,“ prozradil
předseda představenstva dopravního podniku Zdeněk Brabec.
První dvě nové tramvaje by měly
brázdit koleje už v příštím roce.
Zbývající pak v roce 2018. Půjde
o tramvaje v délce 20 – 24 met-

 Modernizaci tramvaje z původního staršího typu T3 provádí
vlastními silami.
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V Josephu se bude opět stavět
MOST – Mostečtí radní schválili na posledním zasedání vítěze na
stavební práce v rozvojové zóně Joseph. Začít by se tu mělo se stavbou odbočky z páteřní komunikace a inženýrských sítí.
Vítězem této veřejné zakázky
se stala společnost Ekostavby
Louny s.r.o., která předložila
cenovou nabídku ve výši 11,
9 milionu korun bez DPH.
„V případě této zakázky dojde ke
40procentní úspoře. Předpokládaná hodnota činila 20 milionů.

Uspoříme kolem osmi milionů
korun,“ informoval primátor
Mostu Jan Paparega. Finanční
prostředky, které město ušetří,
zapojí do dalších akcí, které se
plánovaly na příští rok. „Akce,
které jsme měli ve druhé prioritě,
budeme schopni, pokud budou

investičně připraveny, realizovat
ještě v letošním roce,“ potvrdil
primátor. Jak dále uvedl, část
prostředků by měla putovat
i na zvláštní účet města. „Tento
účet slouží k tomu, abychom zde
shromažďovali další prostředky
v souvislosti se záměrem rekonstrukce budovy Repre,“ uvedl
ještě primátor. Páteřní komunikace a inženýrské sítě, které
by měly v Josephu vzniknout,

 Město láká do zóny nové inestory. Pomoci by měla i nová komunikace a inženýrské sítě.

by měly přitáhnout větší pozornost investorů. Rozvojová zóna
Joseph patří mezi 3 zvýhodněné
průmyslové zóny v ČR, na něž
se vztahuje hmotná podpora ze
strany státu na vytváření nových
pracovních míst, a to ve výši 300
tis. Kč, a osvobození od daně
z nemovitosti na 5 let. Investiční záměry v Josephu podporuje
rovněž i město Most. „Nabízíme nově příchozím investorům
dvě možnosti investiční podpory
(v závislosti na počtu nově vytvořených přímých pracovních míst
a v závislosti na předmět činnosti), jejíž výše nesmí přesáhnout
limity stanovené pro podporu de
minimis – tedy 200 tis. EUR za
poslední tři roky,“ uvedl primátor.
V souvislosti s rozvojovou
zónou vyjednává město s novými investory. O jaké záměry
by se zde mělo jednat, ale zatím
prozrazovat nechce. „Máme dva
vážné zájemce. V jednom případě se jedná o menší firmu, jejíž
zájem je podle našeho názoru
vážný a vypadá to, že je již rozhodnutý. V případě druhého, většího investora, jsme jednali v minulém týdnu a mohu prozradit,
že to také vypadalo nadějně,“
uvedl dále Jan Paparega. (sol)

Můžeme se chlubit druhou špičkovou
nukleární medicínou v republice
ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní dokončila modernizaci prostor
konvenční nukleární medicíny v chomutovské nemocnici. Včetně
laboratoře pro přípravu radiofarmak. Síť krajských nemocnic tak
umožňuje přiblížit pacientům i úzce specializovaná oddělení.
V rámci modernizace se
například zakoupil speciální
přístroj za téměř 14 milionů
korun. Dále proběhly úpravy
potřebných prostor, ale také čekáren, komunikačních a dalších
obslužných prostor, a to za dalších šest a půl milionu korun.
Tyto prostředky hradila Krajská
zdravotní z vlastních zdrojů.
Stejně tak také vybudovala laboratoř pro přípravu radiofarmak
a nově vybavila, a to za zhruba
pět milionů korun. „Pacienti a další návštěvníci oddělení
oceňují, k jaké proměně zde došlo. Jejich reakce jsou nejlepším
důkazem toho, že rozhodnutí
představenstva přistoupit k rekonstrukci bylo správné. Celkové
investice do nukleární medicíny
chomutovské nemocnice přesáhly
25 milionů korun včetně DPH,“
uvedl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.
Laboratoře pro přípravu
radiofarmak jsou prostory
s deklarovanou třídou čistoty, v nichž se připravují
léčivé přípravky pro diagnostiku pacientů vyšetřovaných na oddělení nukleární medicíny.

Zmodernizované oddělení
v chomutovské nemocnici slouží také jako spádové i pro část
obyvatel sousedního Karlovarského kraje. „Modernizované
prostory oddělení nukleární medicíny v Chomutově a Ústí nad
Labem, které se otevřely před nedávnem, jsou svým současným
vybavením špičkovým pracoviš-

těm, laboratoře pro přípravu radiofarmak se svou úrovní v rámci České republiky řadí hned za
ty, které otevřel jako první v Česku Masarykův onkologický ústav
v Brně,“ řekl generální ředitel
Krajské zdravotní Petr Fiala.
Oddělení nukleární medicíny
vzniklo v chomutovské nemocnici před třiceti lety. „Zlepšila
se kvalita vyšetření, komfort pacienta a odpadlo jedno vyšetření a jeden případný další pobyt
ve zdravotnickém zařízení…“
jmenoval další pozitiva moder-

nizace primář Oddělení nukleární medicíny Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem
a Nemocnice Chomutov Aleš
Chodacki.
(sol)
Nukleární
medicína
slouží k diagnostice a léčbě
pomocí izotopů. Patří mezi
neinvazivní
vyšetřovací
metody. Umožňuje získávat
informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových
funkcích či metabolizmu.

 Krajská zdravotní má nejen nejmodernější laboratoře pro přípravu radiofarmak, některé léky si vyrábí
i sama ve svých lékárnách (viz snímek).

Kopa dětí
Říkal, že ji miloval, ale nebyla si tím jistá. Její manžel. Muž,
který jí měl stát po boku za všech
okolností. Od útlého mládí na
něm visela. Neuměla si představit život bez něj, zároveň ale
věděla, že to on je příčina všeho
zlého, co se jí v životě děje. Bylo
jí šestnáct, když si
ji vyhlédl. Mezi tolika holkami. Právě
ji. Byla pyšná a zamilovaná. Laco byl
starší, měl peníze,
kluci se ho báli. Vybíral si holky a vozil
je do bordelu. Ji si
ale vybral jen sám
pro sebe. Říkal jí, že
je jeho princezna.
Jeho výsadní právo.
Nikdo jiný se jí nesměl ani dotknout.
Nastěhoval si ji k sobě. Jejím
rodičům to bylo jedno. Laco byl
někdo. Vlastně byli rádi, že se jí
zbavili. Měla ještě hromadu sester a bratrů a nikdo z nich se neměl tak dobře jako ona. Laco jí
dával peníze, mohla si kupovat,
co chtěla. Hadříky, šmuky, alkohol. Jen drogy nesměla. Laco říkal, že by přišla o rozum, a takovou ženu on nechtěl. Když jí bylo
osmnáct, vzal si ji za ženu i před
zákonem. Před Bohem byla jeho
už dávno. Bylo až dojemné, jak
lpěl Laco na tom, aby byla jeho
manželka, měla jeho jméno, prstýnek na ruce. V jejím životě se
ale svatbou nic nezměnilo. Dál si
žila pohodlně a bez práce. Laco
hravě uživil je oba. Nevěděla
přesně, co dělá, ale peněz měli
stále dost. Za holky, který dál
vozil do bordelů, za zboží, které
přivážel bůhvíodkud a prodával
za slušné peníze. Byl mocný a vážený. Jeho přátelství něco znamenalo. Dávali mu peníze také jeho
kamarádi, kteří měli hospody
a herny v jejich čtvrti. Na ulici se
k ní chovali všichni zdvořile. Věděla, že kvůli Lacovi. Bez něj by
skončila jako její sestry. Dokud
by to šlo, prodávala by se. Pak by
si našla nějakého troubu a měla
s ním hodně dětí. Jako máma.
Děti byly smyslem jejich života.
Ona děti milovala a přála si jich
mít co nejvíce. Laco se jí smál.
Chceš mít děti, budeš mít děti,
říkal jí. Ale až bude starší. Říkal,
že děti dělají z krásek tlusté báby.
To nechtěl. Také jí říkal, že až se
jí narodí dítě, bude to malý princ
nebo princezna. Pak už nebyla
tak šťastná jako dřív. Laco začal
pít víc, než kdy dřív a chodil
domů stále méně. Čekala na něj
často marně. Tahal se s mladými
holkami, vodil si na večírky své
děvky, zatímco ona čekala a čekala. Několikrát ztropila scénu,
křičela, chtěla od něj odejít. Laco
ji nejdřív zbil, pak se s ní vášnivě
miloval a přesvědčoval ji, že je
jediná láska jeho života. Její život
byl jako na houpačce. Upínala se
k myšlence, že bude mít hodně
dětí. Každý rok jedno. Rozhodla
se, že už je čas. Po jedné hádce
při usmiřování přesvědčila Laca,
že už by měli mít děti. Byla mladá a zdravá, otěhotněla hned.
Zase byla šťastná. Bylo jí jedno,
kolik má Laco holek do postele.
Ona byla jeho žena a čekala dítě.
Zpívala si, radovala se. Pak v ní
dítě zemřelo. Plakala a Laco zuřil. Říkal, že za to můžou doktoři
a že je zabije. Při druhém těhotenství už byla velmi opatrná.
Měla strach. Chlapeček, kterého nosila, zemřel ještě dřív, než
se narodil. Tenkrát proplakala
mnoho dní. Laco s ní nebyl. Byl
v bordelu. Následujících několik
měsíců prožila jako ve snách.
Laco byl čím dál víc bezohledný,
měl záchvaty zuřivosti, lidé se ho

5
SOUDNIČKA
báli. Říkal o sobě, že je králem
celé čtvrti. Bezohledně dřel z lidí
peníze, a kdo nezaplatil, toho si
Laco se svými kumpány podal.
Přátelil se s policisty, usmíval se
na ně, hostil je. Nebál se zákona.
Nemusel. Nikdo by si nedovolil
stěžovat si na velkého Laca. Ona myslela jen na jedno.
Chtěla dítě za každou cenu. K čemu
by byla bez dětí.
Všechny její sestry
měly hromadu dětí.
Konečně znovu otěhotněla. Přesvědčila
Laca, aby ji pustil
za chytrými lékaři
do velkého města.
Chtěla mít jistotu,
že tentokrát všechno dobře dopadne. Nedopadlo.
Porodila mrtvé dítě. Chtěla vědět
proč. Jestli ji Bůh trestá za Laca.
Nebo jesti je nemocná. Postoupila všechna vyšetření. Lékaři
zkoumali její mrtvé dítě. Pak jí
to její doktor řekl. Příčina jejího
neštěstí nebyla v ní. To Laco. Ten
ďáblův zmetek. Měl tu hroznou
nemoc. Nemoc děvkařů. Syfilis.
Mohl se snadno léčit. Doktoři by
mu dokázali pomoci. Kdyby za
nimi šel hned. Laco byl ale král.
Král ulice už od mládí. Říkal, že
jak nemoci přijdou, tak i odejdou. Ale neměl pravdu. Jeho
nemoc se sice přestala navenek
projevovat, dřímala ale v něm
a zabíjela děti, které zplodil dřív,
než se narodily. Lékař jí také řekl,
že Laco s největší pravděpodobností skončí jako sterilní. Prostě
už žádné děti. S nikým. Šla domů
plná zuřivého vzteku. Hádka,
která vypukla mezi ní a Lacem,
byla ta nejhorší v jejich životě.
Křičeli, házela po něm věcmi,
on ji zbil. Nakonec mu řekla, že
od něj odejde. Rozvede se. Odstěhuje. Najde si jiného muže,
který jí udělá tolik dětí, kolik
jen bude chtít. Tenkrát poprvé
jí Laco řekl, že ji zabije. Jestli
od něj odejde, tak ji podřízne. Ji
i jejího nového chlapa. Věděla, že
to myslí vážně. Že to udělá. Dostala strach. Řekl jí, že je zdravá.
A zakázal chodit k doktorům.
Žili dál vedle sebe zdánlivě jako
dřív. Laco chodil domů občas,
veřejně se tahal s děvkama. Ona
ale nesměla. Ona byla jeho majetek, jeho žena. Stejně by se jí každý chlap bál jen dotknout. Laca
každý znal. Věděli, co je zač. Tolik si přál mít děti a tak strašně
Laca nenáviděla. Bála se od něj
odejít. Věděla, že je to nemožné.
Jediná možnost, jak se osvobodit a zbavit se nepohodlného
muže, byla smrt. Nic jiného jí
nezbývalo. Začala tajně chodit
do jednoho centra. Tam radili
ženám jako je ona. Týraným ženám. Pokaždé, když ji Laco zbil,
šla k doktorovi. Sbírala lékařské
zprávy. Na policii ale nešla. Věděla, že by jí nepomohli. Laco by
ji zabil. V centru ji přesvědčovali,
že musí týrání nahlásit. Ona ale
věděla, že nemusí. Na ten večer
se pečlivě připravila. Laco přišel
domů opilý. Ona vyvolala hádku,
on ji zbil. Jako většinou. Když už
ale měl dost, byl unavený, ona
samá podlitina, a chtěl si ji vzít
do postele, vytáhla z pod polštáře kuchyňský nůž a probodla
ho. Pak zavolala policii. K soudu
se dostala brzy. Případ byl jasný. Svého muže sice zabila, ale
po dlouhodobém týrání. Měla
lékařské zprávy, svědčili pro ni
lidé z centra. Byla zbitá a snažil
se ji znásilnit. Tolik polehčujících okolností. Nakonec vyvázla
s mírným trestem. Je ještě mladá.
Ještě stihne hodně dětí. (pur)
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Schoeller poprosil
město o parkování
pro hendikepované

Dostal klacek pod nohy
LITVÍNOV – Ještě před dvěma roky hrozila litvínovskému Schoelleru
uprostřed města totální devastace. Z chátrající továrny je dnes opět
prosperující výrobní areál. V patnácti firmách tu pracuje více než
šest set lidí. Pro město s trvale vysokou nezaměstnaností by měla
být firma SCHOELLER CENTRUM s.r.o., která bývalou textilní továrnu vrátila do života a pracovní místa nabídla především obyvatelům
Litvínova, požehnáním. Pravdou je bohužel opak.

Někde se to
zadrhlo...
Vedení Schoelleru se rozhodlo svým zaměstnancům,
především těm s tělesným hendikepem, ulehčit parkování. Požádalo proto město o možnost
na své vlastní náklady vybudovat na přilehlém parkovišti
jedno vyhrazené parkování pro
hendikepované. Žádost byla zamítnuta. Firma se proto rozhodla parkovací místa vybudovat
na pozemku, který od nepaměti
sloužil jako parkoviště pro pů-

vodní textilní továrnu. Tady ale
SCHOELLER CENTRUM tvrdě narazil. „Jelikož jsme žádnou
podporu od města nedostali a ani
ji nežádáme, tak jsme se rozhodli
dané parkoviště na vlastní náklady opravit a zkulturnit. Neměli
jsme zájem na tomto parkovišti
vydělávat peníze, nýbrž ho nabídnout zaměstnancům k užívání.
Při prohlídce jsme však byli upozorněni, že parkoviště už je prodané za účelem jej oplotit a provozovat zde placená stání. S tímto
prodejem ale z důvodů, které jsem
zmínil, zásadně nesouhlasíme,“

říká jednatel společnosti Marián Reptiš, který se s písemnou
stížností ihned obrátil na město.
Městu v ní mimo jiné připomíná, že bez náročného projektu
společnosti SCHOELLER CENTRUM by v centru Litvínova zůstala po neúspěšném podnikání
indických majitelů prázdná továrna. „V současné době se areál
stává ukázkovým projektem na
revitalizaci a obnovu textilního
závodu. Jsme naprosto udiveni,
s čím je město schopné souhlasit,
a tím nám znepříjemnit další rozvoj již takto složitého projektu,“
doplnil Marián Reptiš. Podnikat
v centru města podle něj není
jednoduché, zvláště při koncentraci šesti set zaměstnanců.
„Chceme, aby byli lidé ve firmě
spokojeni. Chceme jim ulehčit
práci a zajistit příjemné pracovní
prostředí. Parkoviště pro zaměst-

nance k tomu patří. Stejně jako
například místo pro odpočinek
a jídelna, které připravujeme.
Stejně tak se snažíme vyjít vstříc
lidem z města, kteří žijí v blízkosti výrobního areálu. Stěžovali
si na hlučnost klimatizace, přestěhujeme ji proto do dvora, aby
rušila co nejméně. Zkulturňujeme a zkrášlujeme okolí areálu.
Udržujeme zeleň, připravujeme
obchody a provozovny se vstupem
přímo z ulice. Snažíme se být Litvínovákům dobrým sousedem.
Podporujeme některé místní
zájmové spolky, například nové
muzeum veteránů,“ připomněl
aktivity firmy v Litvínově její zástupce. Společnost, která nabízí
zázemí pro patnáct firem a práci
pro více než šest set lidí, žádá od
města jedinou pomoc. Pozemky
vhodné pro vybudování parkoviště.
(nov)

V mateřských školkách hlásí volno
LITVÍNOV - K zápisu do mateřských škol v Litvínově přišlo 170 dětí,
z toho 63 mladších tří let.
„Stále ještě máme v Litvínově volné kapacity v mateřských
školách. Celkem by bylo možné
umístit více než třicet dětí. Pokud
bude uzákoněna povinná do-

cházka předškoláků, není to pro
Litvínov žádný problém. Město
to zvládne. Ve volné kapacitě nejsou započítána místa v soukromých školkách Liška a Jeřabina,“

uvedla místostarostka Erika
Sedláčková. Ta také prozradila,
že město připravuje spádovost
mateřských škol. „To znamená,
že budou určeny pro jednotlivé
mateřské školy spádové oblasti.
Do mateřských škol se pak budou
moci hlásit děti i z jiných částí

města, v případě převisu zájmu
nad kapacitou zařízení dostanou
přednost děti ze spádové oblasti,“
vysvětlila místostarostka. Radní
navíc schválili výjimky v počtu
dětí v mateřských školách od
září letošního roku.
(pur)

Závěrečný účet Litvínova je záporný
LITVÍNOV – Rada města doporučuje zastupitelům projednat
a schválit Závěrečný účet města Litvínova za rok 2015. Výsledek
hospodaření města je záporný, saldo příjmů a výdajů za rok 2015 je
ve výši minus 41 miliónů korun.
„I když je výsledek hospodaření záporný, neznamená to, že by
město špatně hospodařilo. V loňském roce totiž proběhlo velké
množství investičních akcí. Do
investic plynulo 174 miliónů korun, z toho jen na akce města 145
miliónů korun. Do staveb pak
131 miliónů korun. Na investice
získalo město dotace v souhrnné
výši 97 mil. Kč, z toho v loňském
roce na účet dorazilo 47 miliónů
korun. To vše významně ovlivnilo
výsledek hospodaření,“ vysvětlila
vedoucí finančního odboru Jana
Lanková. Celkem byly v loňském roce na účet města připsány dotace ve výši 94,5 miliónů
korun. „Z toho více než 47 miliónů korun na měkké projekty, především na provoz úřadu za výkon
státní správy a na sociální služby“
doplnila Jana Lanková. Investiční dotace plynuly zejména na
městskou zeleň, revitalizaci zámeckého parku a do rekonstrukce a zateplení objektů. Největší
realizované investiční akce byly
zateplení Citadely, rekonstrukce
MŠ Paraplíčko, zateplení pen-

zionu ve Vodní ulici, zateplení
penzionu Bílý sloup, zateplení
budovy radnice, šatny v areálu
Lomská, víceúčelové hřiště Tylova a rekonstrukce komunikací.
Nejvýznamnější dotace na akce
společností města plynuly do
SPORTaSu na zateplení sportovní haly a rekonstrukce vnitřních
prostor a výměnu oken budovy
KPL v Žižkově ulici. Kapitálový

rozpočet vykazuje schodek ve
výši -125 156 000 Kč. „V posledních letech kapitálové výdaje stále
rostou. V roce 2012 činily 53 miliónů korun, v roce 2013 činily 92
mil. Kč, v roce 2014 to bylo 137
miliónů korun a v loňském roce
174 miliónů korun. Z důvodu
nutnosti předfinancovat dotační
projekty se zvýšilo také zadlužení města na 111 miliónů korun.
Je ale předpoklad, že na konci
letošního roku to bude jen 53
miliónů korun,“ připomněla
ještě Jana Lanková. Na provozu
město ušetřilo. Provozní příjmy

Plnění příjmů za rok 2015
činí 471 131 890 Kč, což je
100,30 % k upravenému rozpočtu. Čerpání výdajů za
loňský rok činí 512 579 140
Kč, tedy 83,99 % k upravenému rozpočtu.
byly naplněny na 107,40 procent
a provozní výdaje byly čerpány
na 87,04 procent k upravenému rozpočtu. Provozní rozpočet vykazuje přebytek ve výši
83 708 750 Kč.
(pur)

 Jednou ze zásadních investic loňského roku byla rekonstrukce sportovní haly.
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O budoucím sídle technických služeb
mají rozhodnout v červnu zastupitelé
LITVÍNOV – Radní města opět jednali o Technických službách Litvínov. Zatím stále není jasno, kam se nakonec technické služby postěhují. Areál v Žižkově ulici, který k tomu účelu vybralo bývalé vedení
města, to ale s největší pravděpodobností nebude.
O budoucnosti technických
služeb budou opět rozhodovat zastupitelé. Už v roce 2013
rozhodlo zastupitelstvo, že
se technické služby vrátí do
původního místa v Žižkově
ulici. V závěru loňského roku
a začátkem letošního ale vedení města vyhodnotilo, že tato
varianta je pro Litvínov příliš
nákladná. Areál v Žižkově ulici
zatím vložilo město do jmění
společnosti jako nepeněžitý
dar. „Od minulého projednávání umístění technických služeb
v dubnu letošního roku se nic
nemění. Stále zvažujeme jiné
možnosti umístění technických
služeb,“ uvedl místostarosta
Milan Šťovíček. Jako nové sídlo
technických služeb připadají
do úvahy prázdné areály, které
se v poslední době v Litvínově
objevily. Jednou z možností je

také to, že technické služby zůstanou tam, kde jsou. O umís-

tění technických služeb rozhodnou zastupitelé především
podle toho, jakým způsobem
bude činnost společnosti pokračovat. Zda si zachová stávající rozsah služeb, či se bude
chtít věnovat dalším činnos-

tem. To by měla podle vedení
města stanovit jednatelka firmy
Marcela Pašková. Radní ale doporučují rozsah služeb rozšířit
i s ohledem na očekávané změny v odpadovém hospodářství.
(pur)

Litvínov žije
LITVÍNOV – Vše o dění společenském, kulturním i sportovním
v Litvínově a okolí se nově mohou lidé dozvědět na webových
stránkách litvinovzije.cz. Založila je společnost SPORTaS, která
provozuje v Litvínově sportovní
areály i kulturní centrum Citadela.
Stránky slouží jako rozcestník
pro všechny kulturní a sportovní
akce v Litvínově a okolí. Kterýkoli uživatel či pořadatel akcí po
získání vstupních údajů na rozcestník zadává své akce na uvedený web. Z nového webu je pro-

klikem návštěvník přesměrován
na stránky pořadatele, kde se dozví podrobnosti o akci. Účelem
je na jednom místě shromáždit
veškeré kulturní a sportovní akce
konané na Litvínovsku s tím, že
si návštěvník vybere to, o co má
zájem. Zároveň web slouží ke koordinaci termínů pořádání jednotlivých akcí. V současné době
na web přispívají: Citadela, ZUŠ,
knihovna Litvínov, město Litvínov, areál Klíny, club Attic, klub
Ponorka, některé oddíly sdružené v SSK. S dalšími uživateli se
jedná.
(pur)

Potrubí u zimáku
potřebuje opravu

 Technické služby v současné době sídlí v areálu S. K. Neumanna.

„Prázdniny bez zlobení“ pro Janovské
LITVÍNOV – Město Litvínov se spojilo s neziskovými organizacemi
a společně připravily pro janovské děti plán na prázdniny.
„Děti ze sociálně slabých rodin
nemají šanci vyjet na prázdniny mimo město. Celé léto tráví
na ulici v sídlišti a samozřejmě
zlobí. Rozhodli jsme se proto
připravit spolu s neziskovými organizacemi pro děti plán aktivit.
Snažili jsme se vše zkoordinovat
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tak, aby se jednotlivé akce nepřekrývaly,“ vysvětlila záměr
města místostarostka Erika Sedláčková. Do Janova soustředí
město také asistenty prevence
kriminality. „V Litvínově zůstanou dva asistenti. V Janově se
jich bude během prázdnin po-

hybovat deset,“ potvrdila Erika
Sedláčková. O jednotlivých aktivitách se rodiče dětí dozvědí
z připraveného letáčku, který
město zveřejní v médiích, prostřednictvím nízkoprahového
centra, neziskových organizací
a dalšími způsoby. Po dobu letních prázdnin bude k dispozici
školní hřiště v Janově a to vždy
od 10 do 20 hodin. Od pondělí

do čtvrtka od 15 do 17 budou
probíhat na hřišti volnočasové
aktivity v režii městské policie
a sociálního odboru. Další akce
zajišťuje Komunitní centrum
Janov – Domino od 9 do 17
hodin, Jaklík od 9 do 15 hodin,
ZŠ Janov uspořádá příměstský
tábor od 1. 7.-7. 7., odbor sociálních věcí a školství příměstský
tábor od 7.-22. 7.
(pur)

LITVÍNOV – Bezmála dva milióny korun zaplatí město za
odstranění havárie na rozvodu
selankové vody pro Zimní stadión Ivana Hlinky. Potrubí zkolabovalo po dvaceti letech služby.
Opravu selankového potrubí
schválili radní města jako přímou zakázku pro EUROMONT
GROUP. „Jednalo se o havárii,
kterou je nutné bezodkladně řešit,“ uvedl místostarosta města
Milan Šťovíček. Na trase potrubí solanky do spodní haly zimního stadionu se objevila havá-

rie. V rámci havarijního stavu
dochází ke značnému úniku
solanky. „Za současného stavu
tak není možné opětovně najet
chlazení ledové plochy spodní
haly. Potrubí solanky je situováno pod parkovištěm spodní haly
zimního stadionu. Je staré zhruba 20 let. Neustále na ně působí
sůl a zároveň bylo značně ovlivněno špatným řešením odvodnění parkoviště, kde je veškerá
voda z parkoviště u spodní haly
svedena právě na toto potrubí,“
doplnil Milan Šťovíček. (pur)

Ska-reggae na Koldomu
LITVÍNOV - V rámci kulturního léta se na koupališti Koldům koná pátek 29. července
koncert ska-reggae kapely FAST
FOOD ORCHESTRA. Začátek
ve 20 hodin na litvínovském
koupališti Koldům. Vstupné v předprodeji 140,-Kč (k zakoupení v pokladně v Citadele
nebo přes Ticketportal), v den
konání koncertu 180,-Kč (k zakoupení již pouze v pokladně
na koupališti). Fast Food za více
než deset let aktivního vystupování se svým repertoárem objeli
téměř celou Českou republiku
a opakovaně se také objevili

na pódiích zahraničních klubů
a festivalů. U příležitosti vydání
své poslední desky odjela kapela
na čtrnáctikoncertní turné do
Brazílie a po boku amerických
The Toasters také na koncertní
šňůru po Evropě.
(nov)

Parkujte u polikliniky
LITVÍNOV - Přesně před rokem byl před areálem Chemparku Záluží slavnostně odhalen pomník připomínající tisíce obětí, které zde
během války zemřely při výstavbě chemických závodů. Autorkou pomníku, který vznikl za finanční podpory společností Unipetrol
a Česká rafinérská, je Markéta Oplištilová, studentka Fakulty umění a designu UJEP. Pomník je umístěn před hlavní branou Chemparku
Záluží, aby k němu měla přístup široká veřejnost. Památník se během roku stal nedílnou součástí programu školních exkurzí, které do
Chemparku podnikají každoročně desítky žáků a studentů středních i základních škol. Před rokem byl památník slavnostně odhalen za
přítomnosti zástupců Ústeckého kraje. Roční výročí neopomněl radní Martin Klika, který k památníku položil květiny. Uctít památku
obětí druhé světové války přišel také litvínovský zastupitel Jiří Šlégr (na snímku).
(pur)

RACIO MOST s.r.o.
technologické čištění
přijme:

řidiče - obsluhu sacích kombi vozů
ŘP s k. B + C, platný profesní průkaz řidiče, ADR vítána

Požadavky: praxe, dobrý zdravotní stav, čistý
trestní rejstřík, zodpovědnost, samostatnost,
ochota pracovat.
V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail:
kopriva@odpadyracio.cz
telefonicky na číslech:
775 654 501 nebo 606 029 702

LITVÍNOV - Radní jednali
o možnosti zakreslit parkovací místa v ulici Mezibořská
u Krušnohorské polikliniky
Litvínov. „Situací v této ulici se
zabývala městská policie. Vše
důkladně proměřili. Z jejich šetření vyplývá, že pokud stojí auta
zaparkovaná na jedné straně
komunikace, zbývá stále dostatek místa pro průjezd dvou aut,
jak požaduje zákon. Vzhledem

k tomu, že pokud by se parkovací
místa měla zakreslit, vešlo by se
do stejného úseku méně vozidel,
rozhodli jsme se nechat vše tak,
jak je to v současné době. To
znamená nechat auta parkovat
celá na jedné straně komunikace. O přestupek se jedná pouze
v případě, že auto stojí částečně
na chodníku,“ uvedla starostka
města Kamila Bláhová.
(pur)
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Mladí umělci se
představili v Litvínově
LITVÍNOV – Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček převzal
záštitu nad Ústřední soutěžní přehlídkou literárně-dramatického
oboru základních uměleckých škol ČR. Soutěžilo se v kolektivním
projevu dramatickém, přednesovém, loutkářském a pantomimě.
Přehlídku pořádala Základní umělecká škola Litvínov.

Hlavní program:
09,30 hod. – Otevření vstupu do města
10,00 hod. – Přivítání slavnostního průvodu na náměstí
10,15 – 10,55 hod. – Dva kocouři – pohádka pro nejmenší
11,00 – 11,10 hod. – Ukázka práce služebních psů
11,15 – 11,35 hod. - Cirkus BERTO
11,45 – 13,00 hod. – Kateřinské klání aneb soutěž pro pár(k)y
13,05 – 13,20 hod. – Škola klaunů
13,30 – 14,30 hod. – Soutěž v kutálení balíků slámy
14,35 – 14,55 hod. – Cirkus BERTO
15,00 hod. – Soutěž hasičských sborů v přetahování lanem
20,00 hod. – Country bál na sále HD – hraje BALZáM

Národní přehlídka dramatických oborů se v Litvínově koná
už podruhé. I letos se do ní zapojily soubory z celé republiky.
Celkem se představilo 170 žáků
ve 23 představeních. Do Litvínova přijely soubory například
z Vrchlabí, Nového Města na
Moravě, Prahy, Veselí nad Moravou, Jindřichova Hradce, Olo-

mouce, Liberce a dalších koutů
země. Na národní úrovni dostali žáci v rámci několika představení možnost předvést své
výkony v dramatickém přednesu, pantomimě či loutkářství.
„Mám radost, když mají mladí
lidé nějaký zájem. Je výborné, že
navštěvují právě základní umělecké školy. Dostanou tak skvělý

základ do života. Všem přeji,
aby měli umění rádi a aby se jim
dařilo,“ zahájil přehlídku Oldřich Bubeníček. Celý víkend tak
byly v Citadele k vidění skvosty
z dramatických oborů ZUŠek
z celé republiky. Diváky mohla
zaujmout autorská hra o sociální síti Zuckerbergrovy loutky, příběh Annamarie a Elen
z doby druhé světové války
Spočítej hvězdy, příběh o hledání a dospívání Nazí, příběh
mladíka, který ztratí pamět 13.
znamení zvěrokruhu a mnoho
dalších.
(pur)

10,00 – 14,00 hod. – Výstava fotografií – Putovní kolíček
10,15 – 14,00 hod. – Den otevřených dveří hasičské zbrojnice
Celodenní program:
Stánkový prodej nejrůznějších produktů a výrobků. Skákací hrad ze
slámy, houpačky, soutěže pro děti, výstava hospodářských zvířat na
Farmě Kateřina, oblíbené KOZÍ TAXI.
Celým dnem Vás provede pan Petr Batěk
Změna programu a časů vyhrazena

 Festival zahájil hejtman Oldřich Bubeníček (vpravo) společně se svým asistentem Josefem Nétkem a
ředitelem školy Jaroslavem Sochorem (vlevo).

Meziboří, dej nám šatny!
LITVÍNOV – Vstřícnost od sousedního Meziboří očekává Litvínov. Chce vyřešit majetkové
vztahy k šatnám v atletickém
areálu. Litvínov se na výstavbě
šaten před lety finančně podílel,
zaspal ale dobu, kdy měl o šatny
Meziboří podle původní smlouvy požádat.
Celý areál včetně šaten se budoval už v roce 2007. V Meziboří trénují litvínovští atleti, a tak
město tehdy přispělo na výstavbu šaten více než pěti milióny

korun, tedy 52 procenty z celkové investice. Součástí smlouvy mezi oběma městy bylo, že
po určité době nabude Litvínov
část šaten do svého majetku. Po
letech se Litvínov rozhodl, že
o část šaten Meziboří požádá.
„Přikláníme se k variantě převzít podílovou část šaten podle
výše investice do majetku města
a také se podílet stejnou částí na
jejich údržbě,“ potvrdila starostka města Kamila Bláhová. K celé
věci se ještě musí vyjádřit Mezi-

boří. O vydání či nevydání šaten
rozhodnou orgány města. Podle
smlouvy mezi oběma městy totiž
Litvínov už dobu, kdy měl o šatny Meziboří požádat, zmeškal.
Vstřícný postoj Meziboří se ale
očekává. Stejně jako před časem
rozhodlo mezibořské zastupitelstvo o dalším vstřícném kroku k sousedům. Před měsícem
Meziboří darovalo Litvínovu
dvě stě tisíc korun na spoluúčast
při projektu výstavby chodníku
mezi oběma městy.
(pur)

Netopýři budou v komfortu
LITVÍNOV – Litvínovské netopýry čeká luxus. Město jim pořídí do zámeckého parku pětadvacet budek. Budou si moci dokonce vybrat.
Běžné bydlení, nebo budku se zimní úpravou.
Pětadvacet netopýřích budek
vyjde na 43 tisíc korun. Město
netopýrům nahradí přirozené
ubytovny v dutinách starých
stromů, které během revitalizace parku nechalo pokácet.
„Netopýří budky se od ptačích
liší. Mají malé vletové otvory.
Netopýři se v budce zavěsí stejně
jako v dutině stromu,“ vysvětlil

místostarosta Milan Šťovíček.
Podle jeho slov v Litvínově žijí
různé druhy netopýrů. Některé
z nich tvoří oddělené kolonie,
kdy pospolu žijí pouze samci
a v jiné kolonii pouze samice.
Netopýří budky nejsou prvním počinem města k zahnízdění živočišných druhů. Už
při rekonstrukci budovy školy

v Šafaříkově ulici vyšlo město
vstříc nárokům okřídlených
spoluobyvatel Litvínova a na
školu zavěsilo budky pro rorýse.
„Rorýs je specifický tím, že má
velmi malé nohy. Není schopen
vzlétnout ze země. Budky musí
být proto zavěšeny až pod střechou. Především samci rorýse
tráví celý svůj život v letu,“ prozradil dále Milan Šťovíček. Pro
ubytování netopýrů v Litvínově
musela rada města schválit rozpočtovou změnu.
(pur)

Z Rady města Litvínova
Družina se rozšíří
Radní schválili žádost ředitelky ZŠ s rozšířenou výukou
jazyků a MŠ Litvínov Hany Kaškové o navýšení kapacity školní
družiny o 28 žáků a stanovení
nejvyššího povoleného počtu
žáků na 178.

Kotel dosloužil
Hamerská základní škola požádala radní o souhlas s nákupem plynového kotle do školní
jídelny. Současný kotel starý

třicet let byl v roce 2007 pořízen jako repasovaný a nyní je po
dočasné opravě. Současný stav
kotle je nevyhovující. Škola kotel uhradí ze svých prostředků
a dodavatel vzejde z výběrového
řízení.

Více žáků
Rada města schválila výjimku z počtu žáků v ZŠ speciální
a praktická škola Litvínov, a to
na školní rok 2016/2017. Ve třídách ZŠ praktické povolili radní
maximálně 18 žáků, ve třídách

ZŠ speciální maximálně 10
žáků, ve třídě praktické školy
jednoleté maximálně 10 žáků.
„Navýšení nebude mít vliv na
újmu kvality výchovně vzdělávací práce, budou dodržovány
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, není potřeba pořizovat další materiální vybavení.
V uvedených třídách vždy pracuje společně s vyučujícím asistent
pedagoga,“ ubezpečila ve zprávě
radní vedoucí odboru sociálních věcí a školství Veronika
Knoblochová.
(pur)
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Ozbrojení muži vnikli do školy
LITVÍNOV – Co dělat, když školu přepadnou šílení střelci, si vyzkoušely děti ze základní školy v Ruské ulici. A obstály na jedničku. Při
vyhlášení poplachu se před střelci, které hráli maskovaní strážníci,
schovaly do tříd a počkaly na záchranu. Ta se dostavila v podobě
Městské policie Litvínov.
Celá akce byla cvičením
jak pro strážníky, tak pro děti
a zaměstnance školy. „Chtěli
jsme v praxi vyzkoušet tísňová
tlačítka, která jsou ve školách
teprve několik měsíců. Reakce
zaměstnanců školy byla bezchybná. Přivolali tlačítkem
pomoc, zavedli děti do tříd,
kde se schovali před útočníky.
Žádná panika. Vše přitom vypadalo velmi reálně. Ozbrojení
pachatelé vnikli do školy, začali
střílet na děti, ohrožovat je. Po
stisknutí tlačítka byla první
hlídka na místě do dvou minut. Bylo to sice cvičení, ale ani
děti ani strážníci nevěděli, kdy
přijde,“ chválí průběh akce velitel Městské policie Litvínov

Zdeněk Urban. Celý problém
strážníci vyřešili do dvace-

ti minut. Čtyři muže, kteří se
nakonec dostali do jedné třídy a vzali děti jako rukojmí,
zneškodnili. „Bylo to působivé,
ale spíše taková hra. Hlavně
šlo o to, aby zaměstnanci školy zvládli použít ve stresu tlačítka tísně a vyhlásit ohrožení.

 Ilustrační foto.

A strážníci aby na místě ověřili
skutečné nebezpečí. Pokud by
se jednalo o opravdový případ,
pak by strážníci přivolali Policii ČR, a ta by celou věc řešila
ve své režii,“ doplnil Zdeněk
Urban. Pozitivně hodnotí cvičení také ředitelka školy Pavla Tomášová. „Bylo to skvělé.
Všichni dělali to, co měli, žádný
zádrhel. Jsem ráda, že jsme cvičení absolvovali. Děti si sice už
dříve zkoušely, jak na poplach
reagovat, ale takhle téměř ‚naostro‘ to bylo samozřejmě lepší.
Překvapili mě hlavně chlapci z vyšších ročníků. Poplach
byl vyhlášen během přestávky.
Hned věděli, co mají dělat. Na
záchodech se postarali o mladší
kluky, schovali je před útočníky
do kabinek. Byli výborní,“ prozradila ředitelka školy. Další
podobná cvičení se mohou
konat na všech školách, které
projeví zájem.
(pur)

napsali jste nám...
Indiánské léto
Dne 2. června 2016 si v Domově pro seniory, ul. Barvířská
v Mostě, daly dostaveníčko indiánské kmeny.
I když nám zprvu během dopoledne počasí nepřálo, obloha
byla zaklopená a vydatně pršelo.
Přesto ve velkém zastoupení se
zde na velkém společenském sále
objevily kmeny z našeho zařízení
– Kuří nohy, Šamani, Indiánky
z osady Havranů a Červenky. Ale
i hostující kmen Davokové. Tyto
kmeny se utkaly v pěti disciplí-

nách, v nichž nakonec vyhrály
Červenky. Gratulujeme.
Úvodní slovo pronesla Bc.
Radka Tížková, vedoucí zařízení, a Ing. Irena Vomáčková,
hlavní technička. Akcí provázela Vendula Miletínová DiS.
Vedoucí zařízení spolu s úsekovými sestrami, sociálními pracovnicemi a fyzioterapeutkami
si připravily překvapení pro
všechny přítomné v podobě
indiánského tance. Dopolední
program zpestřilo i vystoupení
pana Gertnera s pejsky.
Odpoledne již nám počasí dovolilo se přesunout na zahradu
zařízení, kde probíhal dál program. Součástí bylo nejen vystoupení mažoretek, pejskové,
ale i hudební vystoupení kapely
Melodie. Odpolední program
zhlédla paní Ing. Lenka Maňáková, pověřena zastupováním
funkce ředitele MSSS v Mostě p. o. i Mgr. Naděžda Krupczová,
vedoucí odboru sociálních věcí
Magistrátu města Mostu.
Akce i přes prvotní nepřízeň
počasí byla zdařilá a snad všem
přivolala nádech léta.
Šárka Hanáková, DiS., ergoterapeutik
Foto: Denisa Havlínová,
fyzioterapeutka

váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

V Meziboří byl plný
les pohádek
MEZIBOŘÍ - Tradiční oblíbená
dětská akce Pohádkový les přilákala v sobotu do Meziboří více
než pět set lidí. Děti se náramně
bavily při soutěžích i pohádkovém putování po lese.
Akce už tradičně startovala
na tenisových kurtech. Tady děti
přivítal starosta města Petr Červenka. Pro děti tu byly připraveny soutěžní disciplíny. Skákaly
v pytlích, prolézaly tunelem,
házely míčky a snažily se zvládnout vše, co pro ně organizátoři
připravili. Kdo prošel soutěžemi
na tenisových kurtech, mohl
vyrazit na trasu do lesa, kde na
ně na jednotlivých stanovištích

čekaly pohádkové bytosti. Po
pohádkové trase děti i dospělí
dorazili na mezibořskou sjezdovku. Ani tam ale program
nekončil. Děti se mohly projet
na koni, svým vystoupením je
pobavila country skupina FO3,
za své výkony v Pohádkovém
lese dostaly špekáčky a opekly
si je u táboráku. Pro děti bylo
připraveno i sladké překvapení.
„Firma Ferrero podpořila naši
akci. Kinder vajíčka rozdávala
dětem sladkosti. Za podporu děkujeme,“ uvedla vedoucí správního odboru Libuše Řeháková
a dodala, že se všichni skvěle
bavili.
(pur)

 V lese si děti užívaly rozličné disciplíny.

porušené paragrafy
Obral ho o mobil
Vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zvlášť závažného
zločinu loupeže 25letého muže
z Mostu. Ten měl koncem března v mosteckém parku odcizit
27letému muži mobilní telefon.
„Poškozený muž byl v parku Šibeník ve večerních hodinách.
Zrovna končil hovor a chtěl si
telefon uložit do kapsy. Vtom
k němu přistoupil obviněný,
který se nejprve chtěl podívat
na mobil, poté již požadoval důrazně vydání telefonu,“ popisuje
případ tisková mluvčí mostecké
státní policie Ludmila Světláková s tím, že obviněný nakonec
muže chytil za ruku a vyhrožoval pěstmi. Nakonec mu telefon
vytrhl z ruky a z místa odešel.
Kriminalisté, kteří se případem
zabývali, totožnost neznámého
muže odhalili. Vypátrali i odcizený mobilní telefon, který měl
obviněný zpeněžit. Policisté
Mostečana stíhají na svobodě.

Teplo z Komořan

Ekologické
a bezpečné

 Děti přivítal také starosta města Petr Červenka (vpravo).

Ze známosti se
vyklubala zlodějka
Policie v Mostě šetří případ
krádeže peněz v bytě. Poškozený Mostečan se minulý měsíc
dal na ulici do řeči s neznámou ženou. Poté spolu zašli do
restaurace a následně ji muž

pozval do svého bytu. Po jejím
odchodu zjistil, že mu v peněžence chybí několik tisíc korun.
Případem krádeže se nyní zabývají mostečtí policisté, na které
se poškozený muž obrátil.

Zadržený na letišti
Policie v Mostě obvinila ze
zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve spolupachatelství dva muže ve věku 29
a 30 let, oba z Mostecka. Ti měli
koncem února v pozdně nočních hodinách napadnout 35letého muže z Mostu. K roztržce
došlo nejprve v jedné mostecké
herně a následně došlo k fyzickému napadení na třídě Budovatelů. „Starší z dvojice měl poškozeného kopnout a udeřit pěstí
do obličeje, druhý ho měl udeřit
nezjištěným předmětem do hlavy. Poté, co poškozený upadl na
zem, inkasoval další kopance do
hlavy. Pak oba útočníci z místa
utekli,“ popsala případ policejní
mluvčí Světláková. Muž utrpěl
podle znalce těžká zranění. Starší z dvojice si usnesení o za hájení stíhání převzal již v květnu
ve výkonu testu odnětí svobody,
kde je pro jiný trestný čin, mladší je stíhán na svobodě. Ten byl
zadržen v těchto dnech na letišti
v Praze po příletu z ciziny, kde se
zdržoval.
(sol)
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1. náměstí
v Mostě

25.6.2016
od 14 hodin

Svátek sv. Prokopa
Hudební program:
14:45 – 15:30
Ukrutná Veverka
16:00 – 16:45
Kliďánko
17:15 – 18:00
New Concorde
18:30 – 19:15
Stará Škola
19:15
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
NEJCHUTNĚJŠÍ
MOSTECKÝ GULÁŠ
19:45 – 20:30
Penál
21:00 – 22:00
Blue Rocket

Soutěž „Nejchutnější
mostecký guláš“
Návštěvníci si zakoupí za symbolickou cenu kartu,
na které ohodnotí pět soutěžních kančích gulášů.
Vyhlášení vítězného guláše proběhne v 19:00.
Hodnotící karta bude slosovatelná.

Prezentace pivovarů
Černá Hora
Labuť
Kocour
Ossegg
Zloun
Karásek Stülpner
Monopol
Kapitán Děčín
Žatecký Pivovar
Ježek
Výsoký Chlumec
Velkorybnický Hastrman
Karel IV.
Chýše
Pánů z Růže

Divadelní scéna
11.15
11.30
13.30
15.30
17.00
21.00

zahájení 15. ročníku Dne magistra Edwarda Kelleyho 2016
Dracula - Divadlo rozmanitostí
Na kouzelném paloučku – loutková revue s postavičkami ze Studia Kamarád
kapela NEdloubej se v nose – Divadlo rozmanitostí
S kouzly kolem světa! – kouzelnická show nejen pro děti (Pavel Kožíšek)
Osudy dobrého vojáka Švejka - činohra Městského divadla v Mostě
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Doprovodný program
Kelleyho stezka / Lanové centrum / Kočovné muzeum strašidel / Hvězdárna hradu Hněvín /
Dílna magistra Edwarda Kelleyho / Občerstvení

Skákací centrum pro děti
Stánky s občerstvením

Akci předchází 2. farmářská slavnost,
která proběhne od 8:00 do 12:00 na 1. náměstí.
Změna programu vyhrazena.

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

Hledám brigádnici - prodavačku
k dlouhodobé spolupráci na DPP do zlatnictví v Mostě.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

■ Koupím vše od hodin – knihy,
stroje, skřínky, celé hodiny i rozbité. Záliba. Děkuji důchodce sběratel. Telefon: 737 545 100
■ Prodám různé druhy originál letadýlek – kyty, nesestavena, stříkací pistol na barvení. Telefon: 605 812 312
■ Prodám vázaný časopis Stadion, rok 1967 až 1985, celkem 33
svazků, telefon: 474 557 275 nebo
607 249 058
■ Prodám sešity Burda speciál –
křížková výšivka, 7 ks, z roku 19972000, 5 ks – Malování jehlou – Dorka výšivky 2001 – číslo 7, cena 200
Kč. Telefon: 412 152 444
■ Prodám časopisy Praktik, rok
2005-2013, celkem 95 ks, cena 200
Kč. Telefon: 412 152 444

Podmínky - slušné a příjemné vystupování, flexibilita,
spolehlivost, férové jednání.
Věk minimálně 25 let. Ukončené SŠ vzdělání.
Pouze NEKUŘAČKY.
Životopis s fotografií zasílejte na níže uvedenou emailovou adresu.
Kontakt - matikova.petra@centrum.cz, 777 028 393

BYTY, DOMY

■ Prodám dům k rekonstrukci v
obci Domoušice, 1 200 m2 zahrada
s ovocnými stromy, dům – 2 velké
místnosti, hala, půda, sklep, kůlny.
Cena 450 000 Kč. Telefon: 777 313
352
Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)
Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina,
plastová okna, rozvody vody, podlahy.
Dům má novou střechu, je odizolován
a zateplen. V bezprostřední blízkosti
obchod, MHD, sportovní hala, sjezdovka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém
jednání možná sleva.

Telefon: 608 026 025

Firma SPEKTRUM
přijme malíře – natěrače
s řidičským průkazem.

Kontakt: 608 112 122
SEZNÁMENÍ

■ Modrooký 29/182, tolerantní a
upřímný. Hledám dívku, která má
dobré srdce a ráda by poznala milého kluka. Jestli tu někde jsi, ozvi
se, prosím, rád tě poznám. Info:
redakce

Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457
Nabízím kompletní vedení účetnictví
a zpracování daňových přiznání.
Dlouholeté zkušenosti a praxe.
Telefon: 725 614 834

■ Prodám řadový rodinný

dům
4+1 u Žatce, 1 300 000 Kč, terasa a
zahrádka na jih. Garáž, dílna, sušárna, plynové topení + krb na dřevo,
plastová okna. Telefon: 705 233 646

Prodám byt 1+3 (79 m2) s balkonem v
Mostě v ulici Zd. Štěpánka (bl. 351), v
osobním vlastnictví. Cena 400 000 Kč,
kontakt: 739 030 454.

Pronajmu vybavený byt 150 m2 v rodinném domě s parkovacím místem a možností
využití zahrady. Hamr, ulice Sklářská. Tel.: +420 725 384 191
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Špičkový evropský
softball na Ovčíně
MOST - Od pátku 10. 6. do neděle 12. 6. 2016 hostí softballový
areál v Mostě na Ovčíně v sérii
šesti zápasů reprezentační týmy
mužů České republiky a Dánska. Dva nejlepší celky Evropy
se pravidelně setkávají v přípravě na největší mezinárodní
turnaje. Pro oba výběry budou
zápasy poslední nominací před
mistrovstvím Evropy v Itálii
v červenci tohoto roku.
V softballovém areálu na Ovčíně tak bude od pátku k vidění

nejlepší mužský softball starého
kontinentu. Přijďte podpořit naše
hráče v utkáních proti největšímu rivalovi v boji o obhajobu
evropského titulu a podívat se na
vynikající softball. Součástí víkendu bude i slavnostní uvedení
nejlepšího hráče Evropy, Luboše
Vrbenského, do světové softballové síně slávy, a to před hlavním
sobotním zápasem v 17.30 hod.
Připraven je pestrý doprovodný program a after party
v sobotu večer.
(nov)

Házenkářky Česka
oslavily postup na
evropský šampionát
MOST - Těsným vítězstvím Česka nad Ukrajinou 31:30 (15:12)
skončilo poslední kvalifikační
utkání házenkářek na ME, které
se hrálo na palubovce mostecké
sportovní haly.
Nic to však neměnilo na faktu, že české házenkářky už od
předchozího zápasu měly jistotu postupu na mistrovství Evropy do Švédska a svou formu

tak jen potvrdily i v posledním
duelu.
V reprezentačním dresu hrály
i tři domácí házenkářky, Markéta Jeřábková, Petra Růčková
a brankářka Dominika Müllnerová. Zářila především Jeřábková, která se brankově prosadila
hned osmkrát. Od svazových
funkcionářů pak házenkářky
dostaly růže.
(jak)

Mladý trojbojař ve
Zbýšově pátý
ZBÝŠOV - Oddíl silového trojboje Zbýšov pořádal v sobotu
28. 5. soutěž o pohár starosty
města Zbýšova v silovém trojboji dorostu a juniorů. Byl to
již osmý ročník, kterého se zúčastnili závodníci a závodnice
z celé České republiky a Slovenska. Soutěže se zúčastnil i oddíl
SKST Litvínov v podání mladého závodníka Jana Merhauta,
který závodil v kategorii dorostenci do 74 kg.
V úvodní disciplíně dřepu
zdolal Honza činku o váze 100,
112,5 a nakonec i 125 kg. Úspěšná byla i druhá disciplína benč,
kde bylo zdoláno 65, 80 a 85 kg.
Po dřepu a benči čekal na
Honzu mrtvý tah. Ani v závě-

ru soutěžního dne nedošlo při
vahách 110, 125 a 135 kg k žádnému pochybení. Přesto celkem
nazvedaných 345 kg stačilo
pouze na páté místo.
„Na začátku to vypadalo, že
budeme bojovat o přední místa,
ale soupeři pak prokázali svoji
sílu a odsunuli nás na 5. místo.
Vzhledem k tomu, že se však
Honza výrazně zlepšil ve všech
třech disciplínách v celkovém
trojboji, tak vylepšil svůj osobní
rekord o 77,5 kg, jsem s výsledkem soutěže velmi spokojen.
Tímto tempem zlepšení se totiž
bude Honza za nedlouho ucházet o titul mistra republiky,“ řekl
spokojený trenér Dušan Švarcbach.
Petra STEINEROVÁ

Válek, Dérerová a štafeta
žen Uhlomostu mistry ČR
LIBEREC - Poslední květnový víkend přivítal liberecký padesátimetrový bazén kompletní českou špičku plavců při mistrovství České republiky v ploutvovém plavání a rychlostním potápění. Závodníci mosteckého oddílu Uhlomost – sport vylovili z libereckého bazénu hned čtyři
tituly mistrů České republiky a celkem pak vybojovali 16 medailí.
Dvojnásobným mistrem republiky v disciplínách 400 a 800
m PP se stal zkušený Libor Válek. V kategorii žen se stala mistryní ČR na trati 100 m PP juniorská reprezentantka Karolína
Dérerová. Čtvrtý titul do Mostu
přivezla úspěšná štafeta mosteckých dívek ve složení Karolína
Dérerová, Eliška Trollerová, Karolína Žižková a Lucie Kolaříková, která zlatou medaili vyplavala v disciplíně 4 x 100 m PP.
Mostečtí ploutvoví plavci přivezli z Liberce ještě šest stříbrných a šest bronzových medailí.
Titul vicemistra ČR vyplaval
Libor Válek na trati 200 m PP,
na stejné trati v kategorii žen
vybojovala stříbro i Karolína
Dérerová. Další stříbrné medaile přidaly Karolína Žižková na
trati 100 m RP, Lucie Kolaříková
v disciplíně 50 m RP a Daniela
Uhlířová na 50m BF. O šestou
stříbrnou medaili se postarala
štafeta žen na trati 4 x 200 m PP,
která plavala ve stejném složení
jako na 4 x 100 m PP. Tři bron-

zové medaile vybojovala Lucie Kolaříková na 50 m, 100 m
a 400 m PP. Do medailové sbírky přispěly bronzovými medailemi ještě Karolína Žižková na
trati 50 m RP a Daniela Uhlířová na trati 100 m BF. V mužské
kategorii bral bronz Libor Válek
v disciplíně 400 m RP.
Mistrovský závod byl zároveň přeborem České republiky
v jednotlivých kategoriích. Mos-

tečtí ploutvaři vyplavali v juniorské a dorostenecké kategorii
celkem 13 zlatých, 7 stříbrných
a 11 bronzových medailí. Mimo
již jmenovaných se na stupně
vítězů v kategorii juniorů probojoval Tomáš Ullík, v kategorii dorostenců Daniel Sedlár
a v kategorii dorostenek Dominika Srbová.
Pro mostecké plavce se tak
uzavřela jarní část bazénové
sezony. Závodníky čeká ještě
závod na otevřené vodě v dálkovém plavání a úspěšné juniorky
závěrečná příprava před odjezdem na světový šampionát do
Francie.
(žiž, jak)

HC Verva Litvínov informuje
o zahájení prodeje permanentních vstupenek na domácí zápasy Tipsport extraligy v sezóně
2016/2017.
Prodej permanentek začne
od pondělí 1. srpna od 8.00
hodin.
Klub upozorňuje, že permanentky k sezení se prodávají
do pátku 2. září pouze stávajícím majitelům v souvislosti
s nedostatkem volných míst. Od
zájemců o nové permanentky

k sezení budou v pokladně přijímány objednávky, které budou
řešeny od 5. září, po uvolnění
nevyzvednutých rezervací. Klub
nemůže garantovat, že budou
tito zájemci uspokojeni.
Permanentky ke stání budou
volně v prodeji od 1. srpna.
Prodej bude probíhat v pokladně ZS Ivana Hlinky, naproti
vchodu A, a to od 1. 8. do 2. 9.
denně v pracovní dny od 8 do 11
hodin a od 13 do 15 hodin a od
5. 9. do 9. 9. denně v pracovní

Baník si dojel pro
porážku
Na hřiště do Králova Dvora
si dojeli fotbalisté třetiligového FK Baník Most 1909 pro
porážku 2:0. Prohra Baník
přišpendlila k předposlední
příčce tabulky. Další zápas
hrají Mostečtí doma, a to
v neděli 12. června, kdy od
17.00 hodin hostí na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta celek pražského Vltavínu.

Extrém Bike Most pro
Škarnitzla

RUMBURK, ČESKÁ LÍPA - O uplynulých víkendech proběhly oblastní
přebory v plavání v Rumburku a České Lípě. Jedenáctiletí a mladší
závodníci vyrazili do Rumburku a z přeborů přivezli celkem 9 medailí. Dvanáctileté a starší žactvo jelo zápolit o příčky nejvyšší do
České Lípy. I zde se Litvínovským dařilo, když dokázali vylovit celkem 22 medailí.

dny od 8 do 11 hodin a od 13
do 16 hodin. Také v sekretariátu HC Verva Litvínov v 1. patře
ZS, v kanceláři paní Štěrbové,
a to od 12. 9. denně v pracovní
dny od 8 do 11 hodin a od 13 do
15 hodin.
Důležitým upozorněním je
skutečnost, že rezervace loňským držitelům permanentek
končí v pátek 2. září v 15.00
hodin. Tím pádem v pondělí 5.
září začíná volný prodej nevyzvednutých rezervovaných permanentek k sezení. Poplatek za
vystavení duplikátu permanentky při ztrátě ve výši 100 korun
zůstává nezměněn.

DHK Baník Most uspořádá
Dohoznou Černých andělů
uplynulé sezony. Ta se uskuteční ve sportovním areálu
Benedikt v sobotu 18. června.
Všichni příznivci házené, a té
ženské obzvláště, jsou zváni.
Začíná se v 15.00 hodin.

V čele okresního přeboru
v kopané dospělých je po 12.
kole celek Sokola Horní Jiřetín B. Ten má před druhým
SFK Meziboří dvoubodový
náskok. Sedmičlennou tabulku uzavírá celek Brandova.

závodů 50 m volný způsob, 50
m znak a 50 m motýl. Sabina
Rousová získala třetí místo na
trati 50 m znak.
Dvanáctiletá Kamila Javorková získala čtyři tituly přeborníka, když zvítězila na tratích 200
m volný způsob, 200 m polohový závod, 100 m motýl a 100 m
volný způsob. K tomu připojila
čtyři stříbrné medaile ze závodů

100 m polohový závod, 50 m
volný způsob, 100 m znak a 200
m znak.
Mezi třináctiletými žáky se
čtyřikrát podíval na stupně vítězů Josef Jupa, který získal stříbro na trati 100 m motýl a tři
bronzové medaile na 200 m volný způsob, 200 m motýl a 100 m
znak.
Čtrnáctileté žactvo skvěle
reprezentovali Adam Novák
a Anna Haselbergerová. Novák
se stal přeborníkem na trati
100 m prsa a k tomu připojil pět
stříbrných příček ze závodů na
200 m motýl, 200 m polohový
závod, 100 m motýl, 200 m prsa
a 400 m polohový závod. Haselbergerová si dvakrát dohmátla
pro stříbrnou medaili a to na
tratích 100 m znak a 200 m znak
a na závěr vylovila bronzové
umístění na trati 400 m polohový závod.
Třešničkou na úspěšném vystoupení plavců na přeborech
byl zisk bronzové medaile štafety 4 x 50 m polohový závod
starších žaček ve složení Anna
Haselbergerová - znak, Jana Seilerová - prsa, Kamila Javorková
- motýl a Alexandra Letaliková
-volný způsob.
(has, jak)

Extraligový HC Verva zveřejnil ceny vstupného na novou sezonu
LITVÍNOV – Ceny permanentních vstupenek na nadcházející sezony
hokejové Tipsport extraligy se nemění, zůstávají stejné jako v uplynulém ročníku naší nejvyšší hokejové soutěže.

Dohozná Černých
andělů bude na
Benediktu

Horní Jiřetín B v čele
tabulky okresu

Litvínovští plavci získali
deset přebornických titulů

Mezi devítiletým žactvem se
stále více prosazují Petr Adamec
a Michaela Chmelařová. Adamec se stal v každém ze svých
čtyř startů na 50 m motýl, 50 m
volný způsob, 200 m volný způsob a 100 m polohový závod oblastním přeborníkem a Chmelařová získala přebornický titul na
trati 50 m prsa, který doplnila
třemi stříbrnými příčkami ze
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Ceny permanentek – základní část:
Sezení 3 500 Kč, stání 2 000
Kč, stání pro členy fanclubu
1 500 Kč.
Ceny vstupného – základní
část:
Sezení 230 Kč, stání 140 Kč.
Ceny vstupného – play off:
Předkolo – 180 Kč stání, 290
Kč sezení. Čtvrtfinále – 210 Kč
stání, 320 Kč sezení. Semifinále
– 230 Kč stání, 350 Kč sezení.
Finále – 250 Kč stání, 400 Kč
sezení.
Výhody držitelů permanentek jsou:
Výrazné cenové zvýhodnění

oproti jednotlivému vstupnému! Sezení – úspora 2 480 Kč,
stání – úspora 1 640 Kč. Rezervace místa na play off, kapesní
kalendář utkání zdarma, zahrnutí do slevového programu
HC Verva, zahrnutí do slosování v sezoně o hodnotné ceny
nebo jisté místo bez front i na
exponované zápasy základní
části.
Slevy: Držitel průkazu ZTP/P
(včetně 1 doprovodu) – sleva 50
procent pouze do určeného sektoru, vozíčkáři zdarma a držitel
průkazů ZTP – sleva 25% (jedno místo) pouze do určeného
sektoru.
(jak)

Jan Škarnitzl z týmu Sram
Mitas Trek se stal vítězem
již 16. ročníku Extrém Bike
Most 2016. Na trati 72 km
dlouhého závodu byl nejrychlejší, když projel cílem
za 3:17:38.5 hodiny. Druhé
místo obsadil Rauchfuss
z Kellys Bike Ranch Team
a třetí byl Michal Kaněra
z Nilfisk pro cycling. Kategorii žen opanovala Hana Ježková z GT opportunity Brno.

Sportovní hry na
Loučkách se blíží
Litvínovské sportovní hry
se blíží. Už je týden zbývá do
zahájení. Hry se uskuteční
v areálu amfiteátru Loučky
od 10.00 do 18.00 hodin.
Akce bude zaměřena jak
na individuální dovednosti
sportovců, tak i na týmovou
spolupráci kupříkladu v populární hře Bubble football.

EUROMODA
CHALLENGE TROPHY
Sobota 4. 6. 2016 naplnila očekávání mnoha hráčů
a potvrdila pohostinnost pořadatelky tradičního turnaje
EUROMODA CHALLENGE
TROPHY, který již popáté
uspořádala na mosteckém
golfovém hřišti. Vítězem kategorie určené hráčům a hráčkám s HCP 0-24 se stal Lukáš
Válek (38 STB), před Jaroslavem Kosteleckým (35 STB)
a Ladislavem Kabíčkem (34
STB). První místo mezi hráči a hráčkami s HCP 24,1-54
získala Kateřina Dvořáková
(44 STB), druhé místo obsadil
Karel Oertelt (37 STB) a třetí
skončil Dominik Gabriš (35
STB). Vítězem společné kategorie Brutto se stal Ladislav
Kabíček (84 ran). Ceny útěchy
si rozdělily hráčky na posledních místech obou kategorií
Martina Mannová (14 STB)
a Laura Dušková (18 STB). Vítězi vložených soutěží Longest
Drive se stali Zuzana Valíčková a Ženja Ignatov. Nejpřesnějším hráčem a vítězem soutěže Nearest to Pin se na jamce
č. 4 stal výkonem 111 cm Jan
Valíček, který tak zkompletoval rodinný double.
(jak)
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Za účasti předsedy Vlády České republiky Bohuslava Sobotky, ministra
průmyslu a obchodu ČR Jana Mládka, generálního ředitele PKN ORLEN
Wojciecha Jasińského, generálního ředitele Unipetrolu Marka Świtajewského a dalších významných hostů Unipetrolu v Záluží slavnostně
zahájili výstavbu nové polyetylénové jednotky (PE3). Půjde o největší
investici v historii českého petrochemického průmyslu v hodnotě 8,5
miliardy korun. Jednotka bude po zprovoznění patřit mezi nejmodernější výrobní zařízení svého druhu v Evropě. Spuštění výroby nové polyetylénové jednotky je naplánováno na polovinu roku 2018.

V Unipetrolu se uskutečnilo i společné setkání s pracovní skupinou chemického průmyslu v Ústeckém kraji. Jedná se o spojení podniků, škol,
výzkumných organizací a dalších partnerů, kteří mají vazbu na chemický průmysl a působí v Ústeckém kraji, a bylo ustaveno jako sektorová
dohoda z iniciativy Krajské hospodářské komory. Stálými účastníky
jsou zástupci Ústeckého kraje a zástupkyně zmocněnce vlády.

Redakce:
tel.: 476 108 411
Mgr. Vlasta Šoltysová,
zástupce šéfredaktora
(soltysova@homerlive.cz)
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Vládní návštěva
obrazem

Ze své návštěvy v Litvínově si premiér odnesl dres HC Verva se svým
jménem. Předal mu ho bývalý hokejista Jiří Šlégr, držitel všech dostupných hokejových titulů a olympijský vítěz.

Nová polyetylénová jednotka
do budoucna pomůže zvýšit
využití etylénové jednotky
a přispěje k větší provázanosti
petrochemické a raﬁnérské výroby skupiny Unipetrol. Umožní
také reagovat na celosvětově
rostoucí poptávku po vysokohustotním polyetylénu. Díky
nové technologii bude moci
společnost oslovit další průmyslové segmenty, jako kosmetický
nebo obalový průmysl. Práce na
výstavbě nové polyetylénové
jednotky by měly být dokončeny v polovině roku 2018. Během
některých etap výstavby bude
na místě působit až 800 pracovníků. V souvislosti s omezením výroby kralupské raﬁnérie
oznámil premiér, že je připraven uvolnit pohonné hmoty ze
státních hmotných rezerv. Generální ředitel Unipetrolu Marek Świtajewsky ale premiéra
ujistil, že to nebude potřeba.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová dnes přijela na jednání HSR-ÚK a slíbila, že
bude ve vládě bojovat za horníky z Ústeckého kraje. Na konci června předloží svůj vlastní návrh na zmírnění
dopadů útlumu těžby v Ústeckém kraji, ve kterém jsou kromě opatření aktivní politiky zaměstnanost také
sociální příspěvky pro propouštěné horníky. A to jak pro ty z hlubiny, tak i z povrchových lomů. „Budu za svůj
návrh bojovat a mám podporu všech ministrů ČSSD,“ prohlásila Michaela Marksová Tominová. U jednání byl
také radní Ústeckého kraje Martin Klika. „Ministr ﬁnancí Andrej Babiš zatrhl sociální příspěvky pro horníky
z Ústeckého kraje a přiznal je horníkům z OKD. OKD ale skončilo, protože soukromý majitel přivedl ﬁrmu do
krachu. U nás prosperující ﬁrmu schopnou dál zaměstnávat horníky poslala do krachu svým rozhodnutím vláda. Doufám, že se nyní vláda postaví důsledkům svého rozhodnutí,“ prohlásil během jednání Martin Klika.
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Dokončení dálnice D8 je jednou z priorit Ústeckého kraje.

Po pracovní snídani s premiérem se k vládním představitelům a zástupcům Ústeckého
kraje připojil generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
aby společně probrali aktuální
situaci kolem dostavby dálnice D8 a dalších významných
dopravních staveb v Ústeckém
kraji. Premiér si i prohlédl
na místě probíhající stavu D8
v Řehlovicích.

Mgr. Jan Foukal
Patricia Sittingerová

Odpoledne pak proběhla návštěva premiéra a jeho doprovodu v Masarykově nemocnici,
odštěpného závodu Krajské
zdravotní. Po představení Výukového centra robotické chirurgie besedovali premiér,
ministr zdravotnictví Svatopluk
Němeček a představitelé kraje
a Krajské zdravotní s přednosty
klinik a managementem nemocnic a následně i se zástupci
středního zdravotnického personálu. Tato setkání se věnovala zejména problematice nedostatku lékařů a zdravotnického
personálu v kraji a zvyšování
platů ve zdravotnictví.
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín

V Masarykově nemocnici doprovázel premiéra také krajský radní Martin Klika.

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

