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Autodrom slaví Kristova léta
MOST - Letos uplynulo 33 let od vybudování uzavřeného závodního okruhu v Mostě. Společnost Autodrom Most, která stejnojmenný areál provozuje, připravila při této příležitosti pro veřejnost bohatý
program plný zábavy, adrenalinu, ale pochopitelně také vzpomínek na uplynulá léta.
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Program bude součástí souboje cestovních vozů
a formulí zóny střední Evropy a obnoveného okruhového seriálu Octavia Cup o víkendu 18. a 19.

června. „Snažili jsme se sestavit doprovodný program tak, aby připomínka třiatřiceti let autodromu
byla pokud možno akční. Závodní veterány si ná-

vštěvníci mohou nejen prohlédnout na výstavních
plochách, ale uvidí je v neděli odpoledne i přímo na
dráze při vloženém závodě. Zrovna tak jsme pozvali
legendy motoristického sportu. Odpoví na zvídavé
dotazy při autogramiádě, některé z nich znovu usednou do kokpitu a předvedou, že ze svého jezdeckého
umění nic nezapomněly. (Pokračování na straně 5)

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

 Mostecký autodrom nabídne velkolepé retro. Při příležitosti oslav se předvedou automobiloví veteráni i motoristické legendy.

Do postižených krajů
mají téct miliardy
ÚSTECKÝ KRAJ – Téměř dvě stě účastníků z významných firem spojilo „2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje“. Hlavním tématem byl rozvoj podnikání malých i velkých firem v Ústeckém kraji a zaměstnanost.

Spanilá jízda projede městem
MOST - Při spanilé jízdě Mostem se dnes
(v pátek 17. června) v podvečer představí
aktéři víkendového souboje cestovních vozů
a formulí zóny střední Evropy a obnoveného
okruhového seriálu Octavia Cup, jež hostí
areál mosteckého autodromu. Kolona závodních speciálů projede tradičně městem na 1.
náměstí. Zde je připravený krátký program
s hudebním vystoupením a autogramiádou
jezdců. Chybět nebude ani náš nejúspěšnější
závodník novodobé historie Tomáš Enge. Na
náměstí by kolona měla dorazit krátce po půl
šesté.

9 771212 397004

25

Pozvání přijali ministr průmyslu a obchodu
Jan Mládek a generální ředitel agentury Czech
Invest Karel Kučera. Ústecký kraj reprezentovali
hejtman Oldřich Bubeníček a radní Martin Klika.
Zaměstnavatelům Ústeckého kraje, ale také obcím
a městům přineslo fórum řadu zásadních infor-

mací a novinek, které v oblasti podnikání chystá
nejen Ústecký kraj. Předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová představila nový dotační program
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zaměřený
na využití starých průmyslových areálů.
(Pokračování na straně 7)

 Významnými hosty 2. Podnikatelského fóra byli ministr Jan Mládek (uprostřed), hejtman Oldřich
Bubeníček, hostitelkou ředitelka HSR-ÚK Gabriela Nekolová.

Milí čtenáři
Také jste se po přečtení
čtení
titulku: „Autodrom slaví
aví
kristova léta“ upřímně vyyděsili? Že mostecký autoodrom funguje už drahnou
u
řádku let, se obecně
sice ví, ale třiatřicítka
prostě překvapí. Pročež
je tedy co slavit a my
všichni můžeme být
při tom. V jakém stylu
autodrom oslavy pojal,
zjistíte v úvodním článku. Oslava je mimo jiné
součástí velkého motoristického podniku Octavia
Cup, který se na mosteckém okruhu jede tento víkend. Ačkoliv silné dětské ročníky začíná pomalu střídat populační „antiboom“, školy a školky
v Mostě rostou jak houby po dešti. Když jsme
čtenáře před dvěma týdny informovali o nové soukromé základní škole Optima, netušili jsme, že na
obzoru se rýsuje už další. Jaká škola se chystá otevřít
privátní brány vědění? Co chce nabídnout a jaké za
to požaduje školné, zjistíte uvnitř vydání. Nějakou
dobu to sice trvalo, ale „zelený autobus“ jezdí konečně i mezi Litvínovem a německým Olbernhau.
A vozí i cyklisty! Jaké má číslo, odkud a v jakých
časech bude na německou stranu jezdit, se dozvíze
pod titulkem „Do německé části Krušných hor jezdí autobusová linka“. Před pár týdny se mostečtí
konšelé nechali slyšet, že koupí novou velkoplošnou televizi a možná to stihnou do fotbalového
EURA. Někde se však cosi zadrhlo. Odpověď na
otázku, proč nad vchodem magistrátu nevisí nová
TV a kdy viset bude, přinášíme pod titulkem „Velkoplošná TV bude mít zpoždění“. Hláška „Zlaté české ručičky“ není jen známá, ale hlavně pravdivá.
Své o tom ví škola v Hamru, která má velký důvod
být pyšná. Na koho a proč? Přečtěte si článek „Zlaté
české ručičky žákyně Markéty“.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

2

komunální politika

17. červen 2016

Soukromé základní školy v Mostě
rostou jako houby po děšti
MOST – V Mostě vznikne další soukromá základní a mateřská škola.
V pořadí již třetí privátní základní škola by měla zahájit výuku od 1.
září 2017.

 Návrhářka Lenka Rezková a Tomáš Martinka při závěrečném deﬁlé.

Přehlídka s Nejkrásnějším
mužem světa 2016
MOST - V pořadí již 2. módní
přehlídka mostecké návrhářky
Lenky Rezkové se konala tento
týden ve zdejším Cubano baru.
Módní návrhářka, jejíž kousky
pořídíte i v salonu Femme fatale v pasáži mosteckého Tesca,
se svými přehlídkami podporuje i charitativní projekty. Tento
týden na Zahájení letní sezóny
předvedla se svými modelkami
kolekci letních šatů a dalších sezónních trendů.
O pozdvižení se v Cubano
baru postaral ale NEJKRÁSNĚJŠÍ MUŽ planety Tomáš
Martinka, který přijal pozvání

i při svém pracovním vytížení
a odletem na zahraniční pracovní cestu do Indie.
Pochlubil se trofejí, kterou
získal v prestižní světové soutěži
Mister Global 2016 letos v květnu, kde získal první místo a porazil 21 soupeřů z celého světa.
Tomáš se ochotně fotil se všemi
zájemkyněmi a poté v baru při
příjemném posezení zodpovídal
zvídavé dotazy přítomných. Týdeník Homér získal od Nejkrásnějšího muže planety exkluzivní
rozhovor, který svým čtenářům
nabídne v jednom z příštích vydání.
(sol)

Rada města Mostu vydala stanovisko k záměru založení Mateřské a základní školy Spirála.
Sídlit by měla v budově bývalé
13. základní školy. „Nechceme
bránit rozvoji soukromého podnikání v žádné z oblastí, školství
nevyjímaje. Je pouze svobodnou
volbou rodičů, jakou základní
školu pro vzdělávání svých dětí
vyberou. Upozorňujeme ale, že
v mosteckých základních školách
je volná kapacita přes tisíc míst,“
upozornil primátor města Mostu Jan Paparega. Kvůli nedostatku žáků muselo město v roce
2012 uzavřít jednu z místních
základních škol. Obdobná situace je i v mosteckých mateřinkách. I zde jsou volné kapacity.
„Například v Mateřské školce
Růžová je ještě čtrnáct volných
míst,“ upřesnila náměstkyně
primátora Markéta Stará. Populační útlum navíc bude pokračovat podle průzkumů i v příštích letech.
V Mostě v současné době
působí 11 základních škol,
které jsou příspěvkovými
organizacemi města Mostu.

Soukromá škola Spirála by se
měla otevřít od 1. 9. 2017 a měla
by být mateřskou i základní
školou zároveň. Důraz by měla

klást na výuku českého a anglického jazyka. „Záměr společnosti je otevřít zde nejdříve mateřinku a postupně pak i nižší
stupeň základní školy. Pokud se
jim škola rozjede, předpokládají
otevřít i vyšší stupeň a konkurovat víceletým gymnáziím,“ do-

plnila k nové škole náměstkyně
primátora. Školné by mělo činit
pět tisíc korun měsíčně. „Třídy
by měly být integrované. Budou
tedy pohromadě mladší a starší
děti,“ prozradila k záměrům
nové školy ještě Markéta Stará.
(sol)

 V Mostě vznikne už třetí soukromá základní škola. Zahájit výuku by měla 1. září 2017. (Ilustrační foto)

Optima má potvrzené své hnízdo
 Módní přehlídka se konala v mosteckém Cubano baru.

MOST – Ve Středisku volného
času (SVČ) bude sídlit také Soukromá základní škola Optima
(informovali jsme v minulých vydáních). Objekt Střediska volné-

ho času je v majetku města Mostu
a středisko jej využívá na základě
smlouvy o výpůjčce. Město jako
vlastník proto muselo odsouhlasit změnu užívání vybraných

prostor střediska, v nichž bude
sídlit zmíněná soukromá škola.
„Radní se změnou užívání prostor
souhlasí s tím, že nájemce nebude
provádět žádné stavební úpravy.

Soukromá základní škola Optima
je zapsána v rejstříku škol s účinností od 1. září 2016,“ doplnila
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. (sol)

U jezera Most se zbortily svahy
MOST – U mosteckého jezera se propadají svahy. Než se začne realizovat projekt na vybudování pláží a oddychové zóny, musí se havárie za miliony korun odstranit.

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

Vedení města projednávalo
projekt oddechové pobřežní
zóny jezera Most. Radní doporučili zastupitelům schválit
podání žádosti o úhradu nákladů v řádu několika milionů
korun spojených s realizací díla.
„U projektu, týkajícího se pobřežní zóny došlo k navýšení financování o deset milionů korun.
Důvodem je skutečnost, že z jedné části jezera se zřítil kus hráze. Je proto potřeba to zasanovat
a opravit, aby nedošlo k dalšímu
sesuvu,“ informoval mostecký
primátor Jan Paparega. K sesuvu došlo v části jezera, kde
by měl v budoucnu vzniknout
i přístav a kotviště lodí. „Provedl
se zde už i potápěčský průzkum,

přičemž se zjistily závady, kterými bylo odvalující se kamení.
Navržena byla opatření k nápravě. Je ale nutné počítat s tím, že
ve vodním prostředí bude oprava
náročná,“ upozornil primátor.
Zastupitelé budou také schvalovat na doporučení radních
závazky města Mostu, které
souvisejí s projektem jezera

Most. Město se totiž zavázalo
k součinnosti se zadavatelem
a dodavatelem prací, k dofinancování realizace díla v případě,
že jeho část přesáhne rozsah
Koncepce řešení ekologických
škod. Dále také k převzetí díla,
včetně nových movitých věcí
a nemovitostí, po jeho dokončení do svého vlastnictví a neposledně také vrátit poskytnutou
úhradu nákladů na realizaci díla
v případě, že se dílo nebude realizovat v celém rozsahu. (sol)

 U projektu na pobřežní zónu došlo k navýšení ﬁnancování.

Do Josephu míří další investor
MOST – V průmyslové zóně Joseph by měla vzniknout nová hala na
výrobu obalových materiálů. Investor plánuje zaměstnat desítky
nových zaměstnanců.
Mostečtí radní se mimořádně
sešli, aby projednali záměr nově
příchozího investora do zóny
Joseph. „Je to investor, který
úzce spolupracuje se společností
Yankee Candle Yankee Europe
Ltd., která je výrobcem voskových svíček a dalších aromatických doplňků do domácností.
Jde o společnost Atlas Box. Dělají
obalové materiály a kartonáže.
Budou umístěni v zóně tak, aby
to měli poblíž a zkrátila se jim
doba transportu,“ konstatoval

primátor Jan Paparega. Záměr
budou projednávat a schvalovat
ještě zastupitelé.
Radní dále projednávali
i investiční podporu pro developerskou společnost Aleven
Most a.s., v jejímž areálu závodu
působí společnost RAI Most a.s.
Ta je výrobcem palubních desek
a dveřních panelů do osobních
automobilů. „Tento závod bude
expandovat. V rámci prodeje
pozemků, který se bude schvalovat, to původně nevypadalo,

že si sáhnou na investiční podporu města. Ale nyní se zavázali
k vytvoření více jak sto nových
pracovních míst,“ podotkl náměstek primátora Marek Hrvol.
Společnost Aleven navíc plánuje vybudování výzkumného vývojového střediska, což je také
jednou z podmínek, za kterou
se dá poskytovat investiční podpora dle pravidel města Mostu.
„Investiční podpora může být
maximálně do částky dvou set
tisíc eur. V tomto případě vše
nasvědčuje tomu, že právě na ni
investor dosáhne,“ komentoval
náměstek Hrvol.
(sol)

zpravodajství
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Velkoplošná TV bude mít zpoždění
MOST – Vedení města Mostu slíbilo před časem pořízení nové velkoplošné obrazovky na 1. náměstí. Veřejná zakázka byla už vyhlášena.
Dodávka televize bude mít ale zpoždění.
Novou velkoplošnou obrazovku, která by měla nahradit
letitou a již méně výkonnou
TV, chtělo město instalovat na
magistrát už na vysílání fotbalového EURA. „Byli bychom rádi,
kdybychom stihli obrazovku vyměnit ještě před červnovým EURem,“ plánoval před nedávnem
náměstek primátora Marek Hrvol. Teď to ale vypadá, že obrazovka by mohla být na náměstí
nejdřív v létě. „Vítěz veřejné zakázky u svého dodavatele zjistil,
že výroba LED panelů by se protáhla. Odstoupil proto z této veřejné zakázky,“ podotkl primátor Jan Paparega. Město proto
postoupilo zakázku, na kterou
má vyčleněných šest set tisíc
korun, druhému vítězi v pořadí. Ten by vše stihl realizovat
v termínu. „Nicméně dodávka
je tak napjatá, že si netroufám
říci, jestli stihneme olympijské
hry. Ale budeme věřit, že tomu
tak bude,“ konstatoval primátor.
Město totiž nevylučuje, že další
sportovní utkání, která by se na
náměstí mohla vysílat, budou

právě z letní olympiády, která se
uskuteční v Brazílii. „Zatím jsme
nezjišťovali žádné podmínky pro
vysílání přenosů z letní olympiá-

dy. Pokud ale bude poptávka, tak
to nezavrhujeme,“ uvedl ještě
mostecký primátor Jan Paparega.
(sol)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ
bezplatná
linka

Jiřího Jelínka, která má až osm
variant příběhu. Diváci rozhodují hlasováním přímo v sále.
Pražská premiéra byla úspěšná, publikum si užívalo hlaso-

vání, fandilo a povzbuzovalo.
V dětské video anketě, která
byla natočena bezprostředně
po představení, zaznělo, že se
dětem kromě hlavních představitelů a obludy líbily také
písničky. Kritika Divědů (studentů Divadelní vědy FF UK)
ocenila nápaditou režii Jiřího
Jelínka, odhalené principy
divadla, scénografii a loutky

Místo mostu do Rudolic se
opraví kanalizace v hale
MOST – Sportovci, ale ani návštěvníci sportovní haly by už po prázdninách neměli zažívat nepříjemnou situaci s odpady a splašky. Město totiž přehodnotilo záměry a plánovanou rekonstrukci kanalizace
provede kompletně.
haly, v místě u šaten sportovců.
Na letošní červenec byla v plánu rekonstrukce jen ale jedné
části kanalizace. Prostředky na
zbývající část zatím chyběly.
„Rozhodli jsme se, že uděláme
i druhou z větví, a to především
díky tomu, že jsme zrušili akci
na opravu mostu do Rudolic,“
informoval dále primátor Paparega. Obě části poruchové kanalizace by se měly provést současně, během letních prázdnin.
„Kvůli rekonstrukci se sportovní
hala pro sportovce a veřejnost
uzavře již od pondělí 20. června,
a to až do 25. července. K ome-

zení tréninků a zápasů tak dojde
jen minimálně. Během července
probíhá v hale totiž každoroční
provozní odstávka,“ uvedl ředitel Sportovní haly Most, a.s. Petr
Formánek.

Taneční sál je už
kompletní
V letošním roce město Most
provádělo ve sportovní hale
i další sanace. „Letos jsme zde
dokončili rekonstrukci tanečního
sálu, která byla na půli cesty. Investovali jsme sem jeden milion
korun. Provedla se rekupirace
a protipožární opatření, aby vše
mohlo bez problémů fungovat
a sál se mohl zkolaudovat,“ uvedl primátor Jan Paparega.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

800 136 018

Adepti na Cenu města
Mostu jsou navrženi

 Letitou velkoplošnou obrazovku nahradí nová „placka“.

MOST - – Divadlo rozmanitostí boduje na českých divadelních festivalech. S Kocourem v botách obsadilo druhé místo na festivalu Dítě
v Dlouhé 2016. V rámci festivalu Na dlažbě, prkně i trávě v Brně poprvé otestovali, že Kocour v botách je živé a zábavné představení
a to i tehdy, hraje-li se venku.

Radnice vyčlenila z rozpočtu města finanční prostředky
na opravu kanalizace, která je
ve sportovní hale v katastrofálním stavu. „Oprava byla v rámci rekonstrukce sportovní haly
zcela opominuta a byly s tím
velké patálie,“ připomněl primátor Jan Paparega. Problém
staré kanalizace je ten, že při
velkém náporu lidí „nestíhá“.
Při větších sportovních akcích
pak dochází k ucpávání toalet. Splašky vyvěrají na nejrůznějších místech, například na
sportovní ploše, která slouží
gymnastům. Ale i v opačné části

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

„Rozmáňo“ bodovalo s Kocourem v botách

Divadelní
festival
Dítě
v Dlouhé 2016 se konal 1. – 5.
června. Divadlo rozmanitostí
představilo interaktivní pohádku Kocour v botách v režii

servis a montáž výtahů

Báry Čechové a hudbu Tomáše
Alferiho. „Rozmáňo“ skončilo
jako druhá nejlepší inscenace
festivalu.
Pouliční festival Na dlažbě,
prkně i trávě v Brně, který se konal od 6. do 10. června, plynule navázal na pražský. Divadlo
rozmanitostí poprvé představilo
Kocoura v botách pod širým nebem. V rámci festivalu vystoupila i kapela Divadla rozmanitostí Nedloubej se v nose. „Moc
nás těší a jsme rádi, že se diváci
u Kocoura baví tak dobře, jako
se u něj bavíme i my herci. A pokud jste ho ještě neviděli, určitě
si už teď rezervujte vstupenky na
září, a přijďte sami rozhodnout
o tom, zda se půjde k obludě či
loupežníkům, k vílám nebo na
pouť, k upírům či robotovi a jestli
to legrace je anebo není,“ řekla
Tereza Karásková, představitelka Terezky, Kocoura v botách.
(ter)

MOST – Do konce května mohli
občané zasílat na mostecký magistrát návrhy na Cenu města
Mostu za rok 2015. Na prestižní
ocenění je navrženo sedm kandidátů.
„Návrhy na Cenu města už se
projednávaly. Teď jde věc do komise školské a kulturní. V září by
pak měli dostat materiál na stůl
ještě zastupitelé,“ informovala
náměstkyně primátora Markéta
Stará. Cena města Mostu se pak
uděluje při příležitosti státního
svátku Dne vzniku samostatného československého státu.
Návrhy kandidátů (řazeno)
podle data jejich doručení:
 Dětský pěvecký sbor Korálek
a jeho sbormistři Mgr. Svatopluk Matějka a Mgr. Dana Hodačová, DPS při 11. ZŠ Most
 Kamila Hlaváčiková, lektor-

ka a majitelka mosteckého
tanečního studia
 „in memoriam“ MUDr.
Leo Rychlý, bývalý ředitel
Nemocnice následné péče
Most, příspěvkové organizace
 RNDr. Jana Adamcová, ředitelka VOŠ ekonomické,
sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední
pedagogické školy a Střední
zdravotnické školy v Mostě,
příspěvková organizace
 Bohumil Žižka, bývalý mostecký boxer
 PhDr. Hana Ajmová, ředitelka Základní školy profesora
Zdeňka Matějčka, Most, příspěvkové organizace
 Petr Johana, šéftrenér přípravek a trenér přípravky 2005
Mosteckého
fotbalového
klubu
(sol)
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Město chce přivést
vodu na hipodrom
MOST – Město chce realizovat projekt vodovodní přípojky a retenční nádrže na vodu
v okolí mosteckého hipodromu
ze státních dotací. Potřebuje
ale získat souhlas meziresortní
komise.
Kvůli nedostatku vody v okolí
hipodromu a golfového areálu
se zde město rozhodlo postavit
vodovodní přípojku a také novou vodní nádrž. Radní proto
doporučili zastupitelům schválit podání žádosti o úhradu
nákladů spojených s realizací
díla na odstranění ekologických
škod „Sportovně rekreační areál Most – Velebudice, vodovod
a retenční nádrž“, které by mělo
být spolufinancováno ze státního rozpočtu.
„Záměr byl takový, že zde vybudujeme retenční nádrž. Podali
jsme proto žádost o dotace do
Operačního programu Životního prostředí, ale nebyla úspěšná,“ informoval primátor Jan
Paparega. Obdobně ani projekt
na vybudování vodovodu nedopadl dobře. „Nový vodovod
byl součástí velkého projektu,

kdy se tu v minulosti plánovala
výstavba 18jamkového golfového areálu. Meziresortní komise
a ministerstvo financí nám však
doporučily, ať tento projekt stáhneme. My jsme z něho nakonec
vyjmuli jen část, a to právě na
přípojku vodovodu spolu s retenční nádrží tak, aby to mělo
smysl a mohli jsme vodu kumulovat do retenční nádrže. Rádi
bychom tento projekt projednali znova v meziresortní komisi
v rámci 15 ekomiliard,“ vysvětlil, jak hodlá město Most postupovat, primátor Paparega. Náklady na vybudování přípojky
i nádrže by se měly pohybovat
v řádu 14 milionů korun. Město
ale předpokládá, že pokud dostane od Meziresortní komise
zelenou a bude moci vyhlásit
veřejnou zakázku na realizaci,
pak by mohla být cena i nižší. „Žádost podáme v září, kdy
tady bude zasedat Meziresortní
komise. Zasedání bylo odloženo z června. Ještě předtím to ale
musí posvětit zastupitelé,“ dodal
ještě první muž města.
(sol)

z Rady města Mostu
Zápisy do
mateřinek
MOST – K zápisu do mateřinek se letos v dubnu dostavilo
537 dětí. Z nich bylo přijato 507.
Z třiceti nepřijatých dětí bylo 23
mladších tří let, ostatní nebyly
přijaty, když zákonný zástupce sám zrušil žádost o přijetí,
z důvodu nesplnění kritéria pro
přijetí. Děti buď nebyly očkované, nebo byly přijaty do jiné
mateřské školy. U dětí mladších
tří let platí, že po dovršení tří let
mohou do mateřinky nastoupit
i v průběhu školního roku.

Vítěz na park
MOST – Vítězem veřejné zakázky na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci
parku Střed se stal Atelier M1
architekti, s. r. o., s nabídkovou
cenou 2 116 290 Kč.

Vodoměry pro
penziony
MOST – Radní schválili přímé zadání veřejné zakázky na
výměnu vodoměrů teplé a studené vody v objektech penzionů

pro seniory v ulicích Ke Koupališti, Komořanská a Albrechtická společnosti Techem za cenu
194 115 Kč bez DPH.

Polyurb se rozjel
MOST – Radní schválili podání žádosti na projekt Polyurb
do programu Central Europe,
v němž bude město Most partnerem projektu. Nositelem projektu je Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem. Cílem projektu je vytvoření mezinárodního partnerství, v němž bude
řešena problematika strategického řízení území měst průmyslového charakteru a jejich
zázemí. Projekt se zaměří na oblast životního prostředí z širšího
kontextu, například na odpadové hospodářství, krizové řízení,
využití brownfields a dopravu.

Kamery pro školy
MOST – Radní schválili bezúplatný převod věcí. Mateřské
škole v ulici Antonína Sochora
kamerový systém, MŠ v Růžové
ulici volejbalové sloupky a síť
a dvě florbalové branky jako
součást nového multifunkčního
hřiště.
(sol)

Úprava zeleně
na hipodromu a
Šibeníku pokračuje
MOST – Práce na revitalizaci
porostů na rekultivovaných
plochách v okolí hipodromu pokračují. Město s nimi začalo již
v říjnu 2013.
Ve druhé polovině roku 2015
až do dubna 2016 se pozornost
soustředila na úpravu porostů v parku Šibeník. Probírky se
prováděly v souladu s návrhem
revitalizace, který zpracovala
Jana Tesařová. „V ošetřených částech parku byly dosazeny vhodné
kultivary stromů, následovala
redukce přebujelých keřových porostů v okrajových částech parku,

mýcení nevhodných výsadeb jehličnanů a dalších nevhodných dřevin,“ informovala tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková. Nadále bude pokračovat prosvětlování spodních pater stromů a porostů, odstranění
náletových dřevin v okrajových
částech parku ve směru k ulici
Moskevská a Josefa Suka, vyčištění pozemků od nepůvodních
dřevin a postupné nahrazování
původních přestárlých ovocných
stromů cílovými dřevinami po
okraji parku směrem do ulice Jiřího z Poděbrad.
(sol)

 Vysílání sportovních zápasů na 1. náměstí si získalo mezi Mostečany oblibu (ilustrační foto).

Fotbalové EURO na náměstí:
Tento pátek se vysílat nebude!
MOST – Páteční zápas české fotbalové reprezentace se na velkoplošné obrazovce vysílat nebude. Na prvním náměstí se totiž bude
ve stejný den, 17. června, konat Spanilá jízda Octavia Cup.
„Kvůli Spanilé jízdě jsme se
rozhodli zápas české reprezentace tento den nevysílat, protože
by se tyto dvě akce časově křížily.
Na další zápasy a jejich vysílání
se ale mohou občané opět těšit,“
podotkla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
Mostečtí občané mohli již
v pondělí sledovat na velkoploš-

né televizi na 1. náměstí zápas
české fotbalové reprezentace na
mistrovství Evropy 2016. Vedení města tak plní přání občanů,
kteří si promítání atraktivních
sportovní přenosů na náměstí
oblíbili. Během vysílání ale platí
na náměstí striktní zákaz prodeje čehokoliv, včetně občerstvení.
„Získali jsme licenci pro vysílání zápasů z EURa na náměstí.

Jsou zde ale určitá omezení,
která ve vztahu k UEFA musíme respektovat. Musí se jednat
o nekomerční vysílání, s čímž je
spojeno i to, že sem nemůžeme
instalovat žádné občerstvovací
stánky,“ upozornil mostecký
primátor Jan Paparega. Město se
musí řídit švýcarským právem
a v případě jakéhokoliv porušení by to pro něj znamenalo
vysoké sankce. „Kontrola se tu
může kdykoliv objevit. Lidé proto musí respektovat, že vysílání
nebude s takovým komfortem ve

vztahu k občerstvení, jako bylo
při posledních zápasech. Nesmí
se prodávat skutečně vůbec nic.
Diváci si ale mohou přinést své
občerstvení a pití,“ podotkl dále
primátor.
Jisté je, že vysílat se budou na
velkoplošné obrazovce zápasy
české reprezentace. „Pokud ale
vyhodnotíme nějaký jiný atraktivní duel, tak nevylučuji, že bychom pustili i tyto zápasy,“ doplnil primátor. Licence od UEFA
je pro město Most bezplatná.
(sol)

O miniveletrh cestování byl velký zájem
MOST - Již šestý ročník Miniveletrhu cestovního ruchu se
konal v Mostě. Akci připravilo
Turistické informační centrum
Most. Zájem zapojit se do akce
letos projevilo 16 organizací
v regionu.
Mezi nimi i dvě ze sousedního Německa – Seiffenu, města
hraček, louskáčků a vánočních
pyramid, a Míšně – města porcelánu, které se může pochlubit
první porcelánovou manufakturou v Evropě. Z regionu se představilo město Děčín a děčínská
zoologická zahrada, odkud přijely i s živým zvířecím doprovodem. Prezentovala se také města

Žatec, Louny, Kadaň, Klášterec
nad Ohří, Jirkov, infocentrum
Moldava a Moldavská horská
dráha (Českojiřetínský spolek),
Destinační agentura Krušné
hory, dále kulturní, vzdělávací
a informační zařízení Jirkov a po
několikáté již Muzeum cukru
a lihu Dobrovice (střední Čechy).
Turistické informační centrum pro návštěvníky připravilo
soutěžní kvíz o ceny. Otázky
nebyly zrovna snadné, ale odpovědi na ně bylo možné „najít“ ve stáncích zúčastněných
měst a organizací. Nakonec přijel i park miniatur Oederan se
svým modelem!
(sed)

 Primátor Jan Paparega se svou náměstkyní Markétou Starou právě
asi přemýšlejí, kam se vydají.

Třebívlice zvou na šou
plnou zábavy a jídla
TŘEBÍVLICE - Zámecké vinařství
Johann W v Třebívlicích bude
v sobotu 18. června hostit letní
festival CHEF TIME FEST. Tradiční gastronomickou akci si tentokrát užijí především rodiny
s dětmi, pro které je připravený
bohatý zábavný program.
Návštěvníci se mohou těšit
na BBQ show předních českých
kuchařů i s ochutnávkou jejich
výtvorů, poutavé workshopy, soutěže a školu grilování.
Ochutnávat se budou také lahůdky severočeských farmářů,
místní vína značky Johann W
a produkce lokálního pivovaru Trautenberg. Spoustu zajímavých zážitků si však z akce
odnesou i ti nejmenší. Kromě
dětského grilování jsou pro ně
nachystány také tematické soutěže s animátory, dílničky, facepainting, minizoo, ukázky psího
výcviku a dětská taneční show.
Chybět nebude ani skákací hrad
a klaun.
Pozvání na akci přijali vyhlášení šéfkuchaři. Na grilech před-

vedou jak klasické speciality, tak
i ty zcela výjimečné, jako například zauzenou kachnu, uzené
ryby, vejce ve slanině pečené ve
skořápce, pečený chléb, nebo
dokonce i povidlové buchty.
Areál severočeského vinařství
nabídne účastníkům festivalu
další lákavé atrakce. Zájemci
mohou například využít možnosti prohlédnout si zákulisí
vinařství a dozvědět se vše o výrobě vín Johann W nebo vyrazit
spolu s dětmi na vyhlídkovou
jízdu traktorem kolem přilehlých vinic.
Vinařství bude v den konání
akce otevřeno od 11 do 22 hod.,
přičemž prohlídky budou začínat od 11, 13 a 16 hod. (nov)
Své kuchařské umění budou předvádět
šéfkuchaři Jan Kvasnička (Avantgarde), Jan Punčochář (Grand Cru), Radek
David (La Veranda a Babiččina zahrada), Jan Horký (Francouzská restaurace a Plzeňská restaurace v Obecním
domě) a další.
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Autodrom slaví Kristova léta
(Dokončení ze strany 1)
Ale nebudeme jen vzpomínat. Adrenalin pomůže vyplavit
například letecká akrobatická
show, driftérská show či rychlostní zkouška na cílové rovince
závodního okruhu o polední přestávce,“ poodhalila scénář eventová manažerka společnosti Autodrom Most Tereza Zajíčková.
Zajímavá bude jistě i výstava
historických plakátů z archivu autodromu od roku 1983,
kdy se jel první závod nazvaný O POHÁR AUTODROMU
MOST. Vstupné tehdy stálo 20
korun. Retro plakáty si zájemci mohou i zakoupit. Chybět
nesmí pochopitelně ani dražba

dalších z celkem 99 kusů původního asfaltu velkého závodního

okruhu mosteckého autodromu
z roku 1983. Artefakt sestává

z kusu asfaltu zasazeného do
stříbrné destičky s vyobrazením oválu a jmény věhlasných
pilotů, kteří se v minulosti po
asfaltu mostecké dráhy proháněli. Pořadatelé nezapomínají
ani na nejmenší návštěvníky.
Centrem zábavního programu
pro chlapce a dívky bude Fan
Village a dětské dopravní hřiště
s přilehlým zázemím. Zapůjčit
si mohou zdarma kola, koloběžky, odrážedla a přilby. Vyřádí se
v nafukovacím skákacím hradu,
čeká je závod ve slalomu či vědomostní soutěže. Součástí dětského programu je i výtvarný
koutek či malování na obličej.
(nov)

Centrální zdroj tepla má budoucnost
MOST – Centrální zásobování teplem je nejrozšířenějším a stále populárním způsobem vytápění v České republice a to i přesto, že v některých lokalitách dochází k odpojování od systému CZT. Teplárna
Komořany je i po sedmdesáti letech stabilním dodavatelem tepla na
Mostecku. A to i díky investicím do modernizace zařízení.
Dálkové vytápění do Mostu a Litvínova prošlo zejména
v posledních letech významnou
revitalizací, dochází k modernizaci teplárny, jejímž cílem je jednak prodloužení životnosti zařízení a také splnění stanovených
emisních limitů v následujících
letech. „Zajištěny jsou také dlouhodobé dodávky paliva a to především z vlastních zdrojů. Díky
tomu je Teplárna Komořany

dlouhodobě stabilním zdrojem
tepelné energie, bez prudkých výkyvů v dodávkách, a systém CZT
moderním, bezpečným a ekologickým způsobem zajištění tepelné pohody, s nímž se v regionu
počítá i do budoucnosti,“ připomněla mluvčí společnosti Miloslava Kučerová. „Jen za předchozí dva roky vložila teplárna více
jak 220 miliónů korun do rozvoje
a modernizace tepelných sítí a do

obnovy a modernizace kotelny
a strojovny. Skoro 300 miliónů
pak bylo použito na údržbu, například na zvýšení spolehlivosti
kotlů a podobně. V letošním roce
plánujeme investovat do modernizace horkovodních rozvodů
CZT i samotného zdroje dalších
téměř 170 miliónů korun, na
údržbu pak počítáme s částkou
108 miliónů korun. Cílem revitalizace horkovodních potrubí je
nejen zvýšení spolehlivosti dodávek tepla, ale především snížení
tepelných ztrát a snížení energetické náročnosti. Naším cílem je,
abychom byli i nadále konkurenceschopní i po finanční stránce,“

sdělil Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská.
Důvod je podle Petra Horáka
jasný: „Co se provozu týče, představuje dálkové teplo skutečně
komfortní variantu, se kterou
mohou ostatní konkurenční systémy jen těžko soupeřit. Nejde
jen o to, že u dálkového tepla
odpadá starost o nákup a skladování paliva či starost o komín. Je
to služba převážně bezúdržbová,
nehlučná, provozně bezpečná
a ekologická. Jedinou starostí zákazníka je otočení ventilu u radiátoru. Dálkové teplo je prostě
teplo bez starostí.“
(nov)

Při Energickém zaměstnaneckém
dni prokoukla zahrada penzionu
KOMOŘANY - Dvacet zaměstnanců United Energy včetně vedení
společnosti pomáhalo seniorům z penzionu v Komořanské ulici
v Mostě zvelebit tamní zahradu. Tuto jedinečnou akci firemního
dobrovolnictví s názvem Energický den organizovala teplárenská
společnost již poosmé.
V letošním roce projevily zájem o firemní dobrovolnictví 4
organizace. Mezi nimi i Městská
správa sociálních služeb v Mostě, která potřebovala pomoci
s pracemi v sedmi zařízeních
z celkových třinácti, které provozuje. Z nich zaměstnance

nejvíce zaujala žádost Penzionu
pro seniory v Mostě v Komořanské ulici, kde potřebovali
především strhnout starý nátěr
plotu kolem domova a opatřit
ho nátěrem novým a pomoci
s vyčištěním chodníků a cest
od plevele. „Energický den byl

 20 zaměstnanců teplárny pomáhalo seniorům zvelebit zahradu.

 Zaměstnanci pomáhali i s vyčištěním chodníků a cest od plevele.

původně naplánován na pátek
3. června. Z důvodu nepříznivého počasí však byla akce přerušena a dobrovolníci se vrátili do
zaměstnání. To se nám dosud
nestalo. Zvelebit zahradu se nadšencům podařilo hned v pondělí
6. června, kdy už jim počasí přálo,“ řekla Miloslava Kučerová,
tisková mluvčí teplárny. Nad výsledkem činnosti dobrovolníků
se rozplývala vedoucí penzionu
Iva Macudzinská: „O možnos-

ti využít zaměstnance teplárny
v rámci Energického dne jsem
se dozvěděla až letos a tak jsme
ihned podali žádost. Jsme rádi, že
si United Energy vybrala zrovna
nás. Oprýskaný plot nás již trápil
dlouho, ale máme pouze jednoho
pana údržbáře a prací, které potřebujeme udělat je mnoho. Děkuji všem za to množství práce,
která zde byla udělána a za úsilí,
které to vaše zaměstnance stálo.“
(nov)

Poslední přání
Odcházel od lékaře jako ve
snách. Nemohl tomu uvěřit.
Vždyť se cítil celkem dobře.
Občas ho rozbolela hlava, horšil se mu zrak, také hůř spal.
A to bylo všechno. Myslel si,
vyšší tlak. Po všech prohlídkách ale bylo jasno. Mozek mu
sžírala ta nejstrašnější nemoc. Hlavu
měl plnou nádorů.
Podle lékařů měl
metastáze po celém těle. Chtěli ho
léčit. Řezat a rvát
do něj chemii.
Umřel by stejně,
jen by poslední
měsíce svého života strávil jako
lidská troska. Nemohoucí. Odkázaný jen na lékaře
a pomoc druhých. To nechtěl.
Měl přesné plány, co s posledním zbytkem svého života udělá. Je něco, co nemůže nechat
jen tak. Nevyřízené. Kdysi měl
ženu. Jana byla krásná a milá
holka. A on byl hrdý, že miluje zrovna jeho. Udělal by pro
ni všechno. Když spolu začali
chodit, všichni mu ji záviděli. On byl ale největší frajer ze
školy a Jana chtěla právě jeho.
Po škole se vzali. Jana čekala
dítě. On začal pracovat v továrně a už nebyl takový frajer jako
dřív. Jana čekala dítě a z frajera se stal starostlivý táta. Dělal
přesčasy, dřel do úmoru, aby
mohl zřídit malý byt. Dřív, než
se dítě narodí. Když Jana přivedla na svět malého Roberta,
byl štěstím bez sebe. Miloval je
oba. Svou krásnou ženu i ten
malý uzlíček štěstí. První rok
života jeho syna byl ten nejkrásnější, který kdy zažil. Našel
si ještě jednu práci, mohl se
sedřít, jen aby se jeho milí měli
dobře. Domů chodil unavený,
ale šťastný. Dokázal vydělat
peníze na nájem, živobytí i trochu luxusu. Mohli si koupit na
splátky auto, mohl Janě dopřát
občas malý dárek. Našetřil peníze a koupil jí prsten jako poděkování za syna. Zdálo se, že
je vše v pořádku. Pak se stala ta
nehoda. V hale, kde pracoval,
vypukl požár. Měl smůlu. Byl
nejdál od únikového vchodu.
Když se snažil utéct, uklouzl
a zlomil si nohu. Jeho starší kolega mu nepomohl. Nechal ho
ležet. Plameny se k němu dostaly dřív než záchranáři. Stále
ještě se v noci někdy probouzí
s pocitem té strašné bolesti,
když na něm začalo hořet oblečení. Nakonec ho z plamenů
vytáhli. V nemocnici ale ležel
dlouho. Jana musela dát malého do jeslí a jít do práce. Když
ho pustili, měl tělo pokryté
odpornými jizvami. Lékař říkal, že časem vyblednou a nebudou tak strašné. Jana se od
něj ale odvracela. Nechtěla se
na něj dívat, nechtěla se s ním
milovat. Malému Robertovi
to bylo jedno. Výskal radostí, kdykoliv si s ním táta hrál.
Čím víc se mu Jana vzdalovala,
tím víc se upínal na dítě. Věřil,
že si časem jeho žena zvykne.
Miloval ji. Ale nezvykla. Našla
si milence. Jednoho dne mu
oznámila, že se chce rozvést.
Její Milan si ji chce vzít. Marně
ji přemlouval, prosil, připomínal jejich lásku. Druhý den si
sbalila věci a byli pryč. Zůstal
sám v prázdném bytě. Zjistil, že
její nový chlap pracuje v kanceláři, jezdí autem, na které
by on nikdy nevydělal a bydlí
v novém domě. Čekal na Janu
před firmou, kde pracovala.
Viděl ho, když pro ni přijel. Jel
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za nimi až domů. Chtěl si promluvit o pravidlech. Jestli chce
Jana žít s někým jiným, prosím,
ale Robert je jeho. Řekla mu, že
Robert je ještě malý, zvykne si
na nového tátu. Budou žít jako
rodina a on by ho měl nechat
být. V tu chvíli se
láska změnila v nenávist. Na tahanice
kolem kluka, které
skončily až u soudu, nevzpomínal
rád. Občas se mu
podařilo Roberta
získat,
většinou
mu ale Jana dokázala zabránit, aby
si malého vzal.
Dítě se mu postupně odcizovalo.
Nevzdával to. Pak
udělal to nejhorší, co mohl.
Začal pít. Utápěl v alkoholu
svou smůlu. Opíjel se do němoty. V práci mu to párkrát
prošlo, pak ale skončil. Neměl
peníze na nájem, žil ze sociálních dávek. To byla voda na
mlýn advokátů, které platil
Janin nový manžel. U soudu
slýchal slova jako nebezpečný,
nezodpovědný, neschopný se
postarat o dítě, závislý. Roberta
mohl vídat jen pod dohledem
sociální pracovnice. Nakonec
to vzdal. Řekl si, že počká, až
kluk doroste a bude mít svůj
vlastní rozum. Když bylo Robertovi patnáct, šel za ním. Syn
se k němu choval chladně. Nechtěl se s ním vídat. Neměl zájem o otce alkoholika. Teď mu
zbývalo pár týdnů života. Mohl
vyrovnat účty. S Janou, kterou
miloval, a ona ho odkopla.
S Milanem, který mu vzal rodinu. I se synem, který se od něj
odtáhl a vzdal se ho. Měl v hlavě plán. Musel ho uskutečnit co
nejdřív. Dokud má ještě sílu.
Bylo mu jedno, co bude potom.
Nemůžou mu nic udělat. To
nejhorší už mu připravil osud.
Jana s Milanem a se synem
bydleli stále ve stejném domě.
Žádné další dítě už spolu neměli. Jana už nebyla tou vílou,
jak ji on miloval. Byla z ní
pěstěná upravená žena. Stále
krásná, ale jiná. Rodina si žila
velmi dobře. Milan vydělával
dost peněz. Zatímco on živořil,
Jana a Robert si žili v luxusu.
Jeho odkopli. Teď za to budou všichni pykat. Že pohrdli
jeho láskou, opustili ho a vymazali ze svých životů. On se
jim nyní připomene. Sledoval
několik nocí jejich dům. Měli
sice bezpečnostní kamery, ale
to ho nevzrušovalo. Bylo mu
jedno, že bude někde natočený.
Jinak bylo snadné dostat se až
k domu. Ten večer si přinesl
kanystry s benzínem, připravil
si zápalné láhve. Nejdřív nalil
benzín všude, kde to šlo. Na
terasu, dveře, nacákal i na střechu, kam se mu to povedlo. Pak
dům zapálil. Zápalné láhve začal házet do oken. Uvnitř všichni spali. Když začalo hořet, čekal. V okně se objevila první
postava. Byla to Jana. Když se
snažila vylézt ven, uhodil ji tyčí
do hlavy. Skácela se zpět do
plamenů. Milan s Robertem se
pokusili utéct plamenům dveřmi. Byl připravený. Nečekali, že
jim bude někdo bránit v úniku.
Bylo to vlastně snadné. Omráčil i ty dva. Díval se na plameny, na spoušť, kterou způsobil.
V srdci měl prázdno. Necítil
nic. Pomstil se, ale úlevu mu
to nepřineslo. Zbytkem benzínu polil sebe a vešel do domu.
Když hasiči uhasili oheň, našli
v domě čtyři ohořelá těla. (pur)
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Malování pro děti nemohlo v muzeu chybět.

Přední evropský producent nerostných surovin hledá do svých řad
zaměstnance na pracovní pozici:

ELEKTRIKÁŘ

požadujeme:
• vzdělání odborné vyučení bez maturity
• zkoušky z vyhl. č. 50/78 Sb., § 6
• 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 kontaktujte pana Zemana
v době od pondělí do pátku od 7,00 do 13,00 hodin na tel. 476 133
314, e-mail: zeman@keramost.cz nebo vedoucího provozu pana
Laitla – tel. 474 638 082, e-mail: laitl@keramost.cz
KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, Most, PSČ 434 01, zaměstnanecké oddělení, tel.: +420 476 442 522, e-mail: ulrychova@keramost.cz

Zájemci si vyzkoušeli u stánku střední zdravotnické školy umělé dýchání.

Víkend ve znamení Kostela
na kolečkách a Fler jarmarku
Areál mosteckého oblastního muzea o uplynulém víkendu zaplnily stovky lidí. Konal
se tu totiž v pořadí již třetí Fler
jarmark, který je nedílnou součástí akce Kostel na kolečkách.
Oblíbená akce, kterou si
v uplynulých letech nenechaly
ujít tisíce návštěvníků, nezklamala ani tentokrát. I přes pošmourné počasí se areál muzea hemžil lidmi, především
rodinami s dětmi. V desítkách
stánků mohli lidé obdivovat
a nakupovat nejrozmanitějších
ručně zhotovené výrobky a zboží z přírodních materiálů. Děti
si zde mohly vyzkoušet dílničky
a řemesla. Se svými stánky se
zde ale také prezentovali studenti z několika středních škol působících na Mostecku. Studenti
tu předvedli výsledky svého úsilí
v daných oborech - zdravotnice
osvětlily, jak funguje defibrilátor,
předvedly modelovou situaci
rychlé první pomoci, změřily
tlak a BMI. Studenti pedagogické školy doprovodili hudebními vstupy, maséři masírovali…
Kosmetičky a strojaři předvedli
zázraky moderní technologie –
3D tiskárnu! Studenti gastronomické školy připravili opět skvělé občerstvení, výtečná jablíčka
v županu, zeleninové placičky,

Fler jarmark se hemžil překrásnými
dekorativními výrobky.
koláčky…Děti ze ZUŠ Moskevská i ZUŠ F. L. Gassmanna vystoupily ve výstavním sále muzea, vystavovaly tu ale také svá
díla a zahrály divadélko. „Byla
to skutečně pestrá přehlídka lidského umu. Náš velký dík patří
pedagogům, kteří vkládají do
našich dětí obrovské úsilí a dobrou vůli. Cílem této akce bylo

Letošní akci si i přes zamračené počasí nenechaly ujít stovky lidí.

Akci v muzeu slavnostně zahájily Blanka Techlovská spolu
s náměstkyní primátora Markétou Starou (vlevo).
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mimo jiné také inspirovat nastupující generaci ke studiu, tvorbě
a hledání vlastního profesního
směru v životě,“ uvedla Blanka
Techlovská, zakladatelka dřevěné dílny Woodmaid a jedna
z organizátorek akce. Kostel na
Kolečkách v dopoledních hodinách slavnostně zahájila společně s Blankou Techlovskou také
náměstkyně primátora města
Mostu Markéta Stará.
(sol)
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Svoje dovednosti si mohly vyzkoušet děti v nerůznějších dílničkách.

V areálu muzea měla svůj stánek také litvínovská Schola Humanitas.

zpravodajství

Zlaté české ručičky žákyně Markéty
LITVÍNOV – Žákyně hamerské školy oboru krejčí, Markéta Horáková, vyhrála první místo soutěže Zlaté české ručičky 2016. Odbornou
i veřejnou porotu zaujalo její propracované textilní leporelo s názvem „Kam patří…?“, určené pro děti od tří let.
Markéta soutěžila v kategorii
Hlavolam, stavebnice určené
pro žáky starších 17 let. Odborná porota ocenila nápaditost

a funkčnost její hračky pomyslnou zlatou příčkou. „Fotografie
soutěžních výrobků umístil organizátor soutěže na facebookové

 Leporelo je ušité z bavlněné látky a součástí jsou malé hračky z ﬁlcu.

 Markéta Horáková vyhrála soutěž Zlaté české ručičky 2016.

stránky, kde měli lidé možnost
dát hlas svému favoritovi. Leporelo se umístilo na druhém
místě. Markéta Horáková uspěla v konkurenci 150 soutěžních
výrobků,“ informovala ředitelka
hamerské odborné střední školy
Jitka Francírková.
Celé leporelo je ušité z bavlněné látky a jeho součástí jsou
malé hračky z filcu. Jednotlivé části hlavolamu představují
prostředí, se kterým se může
dítě setkat – krajiny, políčka, zahrádky, rybníky a silnice. Tyto
části jsou opatřeny suchým zipem, kam dítě umístí drobnou
filcovou hračku. Po hře se malé
hračky umístí do kapsy na suchý
zip, která je součástí hlavolamu.
Kromě samotné interaktivní

hry, kde se dítě učí rozeznávat
předměty a jejich výskyt ve veřejném prostoru, si procvičuje
také rozeznávání barev a jemnou motoriku. „Záměrem hry je
znovuobnovit hravý vztah rodičů
a dětí, omezit hraní s tabletem či
telefonem,“ uvedla autorka Markéta Horáková.
Součástí hračky je také manuál pro rodiče obsahující informace o použitém materiálu,
údržbě a popis jednotlivých
částí. Celá hračka je hygienicky
nezávadná a dá se jednoduše
udržovat. Soutěž, která je určená pro žáky středních škol, nesla
podtitul Vyrob hračku a udělej
radost dětem v dětských domovech, kam všechny hračky ze
soutěže poputují.
(sol)

Firma Lastofus hledá lidi
s odhodláním pracovat
LITVÍNOV – Společnost Lastofus v Litvínově nabízí práci pro
všechny, kdo chtějí pracovat, mají zájem se učit nové věci a získávat potřebné dovednosti a hlavně: jsou ochotní pracovat s vysokým nasazením. Za to společnost nabízí nadstandardní finanční
ocenění.
Společnost Lastofus původně
vznikla, aby hledala zaměstnance pro skupinu firem v areálu Schoeller Litvínov. „Začali
jsme mapovat trh práce a zjistili jsme, že nezaměstnanost je
sice vysoká, ale kvalitních za-

městnanců je nedostatek. A to
nejen v našem regionu. Jedná
se o celorepublikový problém.
Nezaměstnaní jsou nekvalifikovaní a velmi často ani nemají
zájem o práci. Nakonec se nám
podařilo získat kvalitní zaměst-

nance, které jsme mohli půjčovat
i jiným firmám. Zájem o ně se
zvyšuje. V současné době nás
oslovují firmy z regionu i mimo
region,“ říká jednatel firmy Milan Hauf. Aktuálně firma shání
padesát nových lidí. Zájem má
zejména o profese zámečník,
svářeč, elektrikář a potrubář.
„Jsme schopní nekvalifikované
zaměstnance vyškolit, máme
připravené rekvalifikační kurzy.
Spolupracujeme s Úřadem prá-

ce ČR. Umíme své zaměstnance také kvalifikovat průběžně.
Až nakonec dosáhnou na práci
a výdělek, který si představují.
Také jsme schopni lidi dovézt
na vzdálenější pracoviště,“ uvedl dále jednatel. Pro Lastofus
není nic překážkou. Jedinou
podmínkou, kterou musí zaměstnanci splnit, je odhodlání
pracovat. Zájemci o práci pro
firmu Lastofus se mohou hlásit
na tel. čísle 739 954 957. (pur)

Do německé části Krušných
hor jezdí autobusová linka
BRANDOV – Slavnostní přestřihnutí pásky a zelené autobusy mezi
Olbernhau a Litvínovem mohou vyrazit na trasu. Nově bude tato linka provozovaná Ústeckým krajem, jezdit bude šestkrát denně. Do
hor odveze také cyklisty.
Autobusová linka z Litvínova do Olbernhau je další způsob, kterým se české pohraničí
přibližuje svým německým
sousedům. „Stáli jsme o autobusovou linku do Olbernhau
dlouho a nyní se nám ji díky Ústeckému kraji podařilo prosadit.
Lidé z obcí a měst na české i německé straně hranic v minulosti
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žili jako dobří sousedé a byli si
blízko,“ říká starosta Brandova
Jiří Mooz. V minulosti ve spolupráci s Ústeckým krajem prosadil také otevření hraničního
přechodu pro automobilovou
dopravu v Brandově. Horské
obce Brandov, Hora Svaté Kateřiny a Nová Ves v Horách
spolupracují rovněž s němec-

kými horskými obcemi v oblasti požární ochrany, společně
také díky projektu Evropské
unie vybavují své dobrovolné
hasiče novou technikou. Zelená autobusová linka do hor je
schopna přepravit i cyklisty.
Na Krušnohorskou magistrálu
se cyklisté dostanou také vlakem. Až do konce srpna budou
jezdit čtyři vlaky denně z Mostu na Moldavu. Jízdní řády dostanete v litvínovském i mosteckém informačním centru.
(pur)

Autobusová linka
521 do Olbernhau
Odjezdy z nádraží v Litvínově: v pracovní dny 6:48
hod., 10:03 hod., 12:03 hod.,
14:03 hod., 16:33 hod. Soboty, neděle a svátky 8:05 hod.,
10:05 hod., 12:05 hod., 14:05
hod., 16:05 hod.
Odjezdy
z
nádraží
v Olbernhau: v pracovní dny 8:48 hod., 10:48
hod.,12:05 hod., 14:05 hod.,
15:15 hod., 18:48 hod. Soboty, neděle a svátky 8:49 hod.,
10:49 hod., 12:49 hod., 16:49
hod., 18:49 hod. Cena za jízdenku pro 1 osobu je 50 Kč,
za kolo 20 Kč.

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

Do postižených krajů
mají téct miliardy
(Dokončení ze strany 1)
„Na dotace jsou připraveny
dvě miliardy korun. Žádat mohou obce, města i kraje. Dotační
projekt je určený výhradně pro
Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj,“ přiblížila projekt Gabriela Nekolová a prozradila, že největší zájem o dotace
bude z Děčínska. Tam už totiž
nezbývá příliš volného místa
pro nové průmyslové zóny a využití starých areálů je pro města
a obce většinou jedinou možností, jak investorům vyhovět.
„Velikou výhodou tohoto programu je i to, že žadatelé mohou získat dotaci i na odkoupení areálu
od soukromého majitele. Tím se
řeší problém jak majitelů, kteří
nemají peníze na renovaci svého
majetku, tak i problém obcí, které
nemají prostory pro nové investory,“ prozradila dále Gabriela
Nekolová. Dotace není určena
na likvidaci ekologických zátěží. Staré průmyslové areály ale
mohou příjemci dotací zlikvidovat a postavit nové haly, nebo
je mohou zrekonstruovat a nabídnout k podnikání. Ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek představil také další dotační
titul určený zejména pro strukturálně postižené kraje, a to na
podporu malého a středního
podnikání. „Projekt by měl být
zahájen v příštím roce. Na pořízení nových technologií mohou
podnikatelé žádat dotaci z celkové částky jedna celá dvě miliardy korun,“ uvedl ministr. Ten
také během svého vystoupení
na fóru potvrdil, že už koncem

června bude vláda znovu projednávat aktivizační příspěvek
pro horníky z Ústeckého kraje. „Po bouřlivé diskuzi, kterou
vyvolal ministr financí Andrej
Babiš, z mého původního návrhu vypadl příspěvek pro všechny
horníky, kromě OKD. Tedy nejen
pro ty z Ústeckého kraje, ale také
pro horníky z uranových dolů
i z dolů v Moravskoslezském
kraji. Co se stalo, je odrazem
ne zcela harmonické spolupráce
v koalici. Podpořím návrh kolegyně Michaely Marksové Tominové, ale schválení podpory pro
horníky v Ústeckém kraji závisí
na situaci v koalici,“ prohlásil
Jan Mládek. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček ministrovi připomněl, že v koalici
jsou tři partneři a nezávisí jen
na názoru jednoho z nich. „Požádal jsem o pomoc premiéra při
jeho návštěvě v Ústeckém kraji
v minulém týdnu. Pokud návrh
ministryně sociálních věcí podpoří dva koaliční partneři, pak
naši horníci podporu dostanou,“
uvedl Oldřich Bubeníček. Během obou dnů Podnikatelského
fóra probíhala také panelová
diskuze. Praktické zkušenosti
z podnikání představili největší
zaměstnavatelé kraje, konaly se
také dva workshopy na téma
rozvoj malého a středního podnikání a výzkum, věda, inovace. Organizátorem akce byly
Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje a Ústecký kraj.
Více z 2. Podnikatelského fóra
Ústeckého kraje v příštím čísle
týdeníku Homér.
(pur)

Loučení ve velkém stylu

 Gymnazisté převzali vysvědčení v zámku Valdštejnů.
LITVÍNOV – V slavnostním sále
zámku Valdštejnů v Litvínově se
loučili se střední školou maturanti Gymnázia T. G. Masaryka.
Kromě maturantů ocenil ředitel
školy Jan Novák také studenty,
kteří se svými výkony či přístupem vymykají standardu svých
spolužáků.
V letošním roce byli studenti litvínovského gymnázia
mimořádně úspěšní. Společné
části, tedy státních maturit, se
zúčastnilo 51 studentů a byli
stoprocentně úspěšní. U profilové části maturitní zkoušky
jedenáct studentů prospělo
s vyznamenáním a jen čtyři
studenti neprospěli. Při předávání maturitního vysvědčení

vyzdvihl ředitel školy Jan Novák především ty studenty, kteří
měli vynikající výsledky u maturitních zkoušek, a navíc školu reprezentovali v soutěžích
a olympiádách. Mezi ně patřili
Patrik Ohnout, Marie Justrová, Robert Rössler a Jan Šprňa.
Kromě maturantů ocenil ředitel
školy také studenty z nižších
ročníků za úspěšnou reprezentaci školy ve znalostních soutěžích a olympiádách, za vytrvalý
přínos k rozvoji studentského
života v gymnáziu a organizaci
mimoškolních aktivit a za reprezentaci školy ve sportovních
soutěžích. Seznam všech oceněných studentů najdete na www.
homerlive.cz.
(pur)
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Sraz „Ústeckých minidětí“
ÚSTECKÝ KRAJ – Podporovat rodiče a blízké nedonošených dětí, na
vlastní oči se podívat, jak se jejich pacientům daří, se i letos rozhodli
lékaři a zdravotní sestry Novorozeneckého oddělení Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem. V atriu pavilonu B uspořádali tradiční
setkání „Ústeckých minidětí“.
Srazy mají za úkol ukázat rodičům nedonošených dětí, že
v tom takříkajíc nejsou sami.
„Akce pro ‚Ústecké miniděti‘ pořádaná novorozeneckým oddělením ústecké Masarykovy nemocnice se i přes nepřízeň počasí
vydařila. Pozitivně ji zhodnotili
rodiče, zdravotníci, tak i budoucí
záchranáři a dentální hygienist-

ky, kteří se společně podíleli na
výuce dětí na svých stanovištích,“
řekl lékař Martin Pánek. Na akci
dorazilo čtyřicet bývalých malých pacientů ústeckého perinatologického centra i se svými
rodiči.
Pro nedonošené děti a jejich
rodiče byly v atriu připraveny
soutěže, naučná stanoviště, ma-

lování na KIWANIS panenky,
malování na obličej a nechybělo ani opékání vuřtů. „Na srazu
‚Ústeckých minidětí‘ se mi líbí, že
jsem se tu potkala s lékaři, sestřičkami a maminkami z porodnice. Člověk měl srovnání a porovnání, jak se daří jeho dítku
a jak prospívají a co umí ostatní
děti,“ pochvalovala si maminka
Petra Straková, které se před tři
a půl lety narodila v sedmadvacátém týdnu těhotenství dcera
Ema, jejíž porodní váha nedosahovala ani jednoho kilogramu.
(sol)

 Stařičkých krasavců bylo plné náměstí. Úspěšnou akci podpořil také litvínovský Schoeller.

Litvínov plný krasavců
LITVÍNOV – Po loňském veleúspěšném nultém ročníku Srazu historických vozidel v Litvínově pořádal litvínovský veterán klub společně s Městskou policií Litvínov první ročník. A byl ještě úspěšnější.
Přijelo o dvaadvacet automobilů více než v loňském roce. Celkem
do Litvínova dorazilo 162 veteránů.

Z havárie Unipetrolu obviněni dva lidé
LITVÍNOV - Po téměř ročním vyšetřování Policie ČR označila viníky
loňské havárie v Unipetrolu. Srpnový výbuch zavinili podle vyšetřovatelů dva zaměstnanci firmy. Těm nyní hrozí až osm let vězení.
Při samotné havárii nebyl
jako zázrakem nikdo vážně
zraněn. Škoda se ale počítá
na miliardy korun. Jen ušlý
zisk společnosti byl vyčíslen
na 7,4 miliardy korun. Samotné ohledávání místa výbuchu
a požáru trvalo více než měsíc. Několik dnů byla uzavřena komunikace kolem areálu.
„V průběhu vyšetřování bylo

provedeno 150 výslechů,“ prozradil vyšetřovatel Jiří Vopravil. Oba obvinění mohli podle
vyšetřovatelů zmírnit dopady
havárie na společnost i lidi,
i když jí nemohli zabránit. Obviněni jsou proto z nedbalosti. Vyšetřování by mělo ještě
několik měsíců trvat, nepředpokládá se ale, že padne další
obvinění. Na likvidaci požáru

se podílelo 43 hasičských jednotek a až pět set lidí. V prvních dnech po havárii bylo
monitorováno ovzduší v okolí
areálu, aby se potvrdilo, že neunikly nebezpečné látky. Obce
a města sousedící s Unipetrolem zavedly SMS varovný systém pro své obyvatele, protože
bezprostředně po havárii lidé
volali po větší informovanosti.
Havárie také přesvědčila Bezpečnostní radu státu o nutnosti zkapacitnit komunikaci I/27
z Mostu do Litvínova. (pur)

„Loňský nultý ročník se docela povedl, tak jsme se rozhodli
uspořádat letos oficiálně první
ročník Srazu historických vozidel
v Litvínově. Účast byla ohromná. Máme radost, že se všechno
povedlo, všechno klaplo tak, jak
mělo. Za to patří poděkování
všem, kdo se na organizaci srazu
veteránů podíleli,“ říká Tomáš
Urban za pořadatele, Veterány
Litvínov. Na sraz přijeli majitelé
historických vozidel i motocyklů z Čech i zahraničí. Největší
vzdálenost urazil Albert Müller,
který se svým trabantem přijel
až z Plzně. „Potěšilo mě, že přijeli také lidé z Německa. Že se
o naší akci dozvěděli a přivezli
ukázat své veterány,“ uvedl dále
Tomáš Urban. K vidění byla
vozidla rozmanitých továrních
značek, to nejstarší z roku 1936.
Nechyběly luxusní Rolls-Royce,

limuzíny, kabriolety. Dokonce
přijela i jedna koloběžka. Tu
historickou z roku 1971 předvedla Sofinka Kozlová. „Jednoznačně největším unikátem ale
byla Škoda 130 RS,“ potvrdil
Tomáš Urban. Partnerem celé
akce byla Městská policie Litvínov, pod jejíž záštitou se konal
i loňský nultý ročník. „Nečekali
jsme takovou účast, pořadatelé
se s tím ale skvěle popasovali.
Všichni účastníci chválili atmosféru i jízdu po mosteckém autodromu, kam všichni účastníci
v koloně odjeli, společně si projeli závodní okruh a prohlédli
autodrom. Pak se vrátili zpět do
Litvínova do areálu Louček k vyhlášení vítězů,“ popsal zážitek
účastníků srazu velitel městské
policie Zdeněk Urban. Vyhlašování vítězů se ujal herec Pavel
Nový a krajský radní Martin

Výsledky soutěže
Auto: 1. místo Jan Koza,
Fiat 600, 2. místo Josef Havlík Fiat 500, 3. místo Jaromír Elbel, Barkas.
Motorky: 1. místo Jiří Sejskal Jawa 350, 2. místo Jiří
Job Jawa 250, 3. místo Radovan Helt Indian.
Nejstarší vůz: Vladimír
Kysela Tatra 57 z roku 1936.
Nejstarší motocykl: Petr
Kaplan, moped st z roku
1953.
Největší ujetá vzdálenost:
Albert Müller, Trabant, Plzeň
Poděkování zahraničním
návštěvníkům: Fuchs Mirko, Paff Christtiant, Wieland
Dietel.
Speciální cena pro Sofinku Kozlovou za koloběžku
z roku 1971.
Klika. Vítězové vzešli z hlasovací soutěže. Nejhezčí auto přivezl
stejně jako loni Jan Koza. (pur)

 Nejhezčího veterána přivezl do Litvínova Jan Koza (vpravo). Cenu mu předává krajský radní Martin Klika.

Jsem sestra a kdo je víc...
ÚSTECKÝ KRAJ – Tak znělo motto zdravotních sestřiček pro letošní
ročník třetí Krajské konference sester 2016 s nadregionální účastí.
Akci uspořádala Krajská zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici.
Zdravotnice se sešly v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Masarykovy
nemocnice. Na akci zazněly
přednášky z historie ošetřovatelství až po současnost. Přednášející se zaměřili na dnešní
práci zdravotních sester v nemocnici, na jejich postavení ve
společnosti, včetně jejich života
mimo zdravotnická zařízení.
„Povolání zdravotní sestry je
velmi náročné, takže bych vám
chtěl u příležitosti této konference za vaši práci poděkovat. Nemáte to vždy jednoduché. Chtěl
bych vám proto popřát, abyste
se v rámci své profese setkávaly
s co nejvíce pacienty, kteří dokáží
pochopit vaši namáhavou práci,“
uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák,

který převzal nad akcí záštitu
a zároveň také poděkoval Markétě Svobodové, která byla odborným garantem konference,
za její dosavadní práci.
„Akce byla prestižní záležitostí
pro nelékařské profese. Hlavními

tématy konference byly celostátně diskutované otázky vzdělávání sester, jejich uplatnění na trhu
práce a jejich postavení ve společnosti. Nechyběly ani přednášky
zabývající se problematikou nedostatku zdravotních sester, náročností tohoto povolání, včetně
kasuistik v ošetřovatelském procesu,“ řekla Markéta Svobodová,
hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice.
(sol)

 Letos se konal už třetí ročník krajské konference sester.

zpravodajství

„Wassermani“ přijeli na zkušenou
ÚSTECKÝ KRAJ – Zástupci vodárenské společnosti WASSERWERKE
WESTERZGEBIRGE přijeli na pozvání Severočeské vodárenské společnosti do Ústeckého kraje. V Meziboří je přijal starosta města Petr
Červenka, který je také doprovázel společně se zástupci SVS při dalším programu po kraji.
Delegaci z německé vodárenské společnosti vedl starosta
Grünhain Bielefeld Joachym
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Rudler. „Zástupci německé vodárenské společnosti projevili zájem prohlédnout si naše zařízení

a vyměnit si zkušenosti. Připravili
jsme proto pro ně program. Začínáme v úpravně vody v Meziboří,
která v uplynulých třech letech
prošla zásadní rekonstrukcí. Akce
stála Severočeskou vodárenskou
společnost přes dvě stě třicet miliónů korun a patří k největším
investičním akcím společnosti

 Německé vodohospodáře přijal starosta Petr Červenka (vlevo), na snímku s Joachymem Rudlerem.

z poslední doby. Chceme se s ní samozřejmě pochlubit. Během dne
chceme také diskutovat o rozdílné
legislativě týkající se vody. Například v sousedním Německu se
voda daní sedmi procenty, u nás
patnácti procenty. To významně
ovlivňuje cenu vody,“ uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík. Další program
byl také v režii krajského zastupitele Radka Vonky. „Program
byl celý sestaven tak, aby se týkal
vody, ale aby zůstali naši hosté
suší. Po prohlídce úpravny vody
v Meziboří si prohlédli také přívoz
ve Velkých Žernosekách, kde se
nalodili na loď Marie, dále Masarykova zdymadla a hydroelektrárnu. Program končil prezentací obou společností na Větruši,“
popsal další cestu Radek Vonka.
Petr Červenka přivítal německé hosty na mezibořské radnici.
„V Meziboří vás vítám na základě dobrých vztahů mezi městem a Severočeskou vodárenskou
společností,“ zdůraznil starosta.
Hostům přiblížil historii města,
zejména pak skutečnost, že do
roku 1945 se jednalo o německé
město se sedmdesáti obyvateli.
„Později se z města stalo město
internátů a učilišť pro chemický
průmysl a hornictví. V sedmdesátých letech už mělo Meziboří deset
tisíc obyvatel,“ přiblížil hostům
rozvoj města starosta.
(pur)

Svazek obcí v regionu
Krušných hor má
nového předsedu
LITVÍNOV – Starostové obcí v regionu Krušných hor volili nového předsedu svého svazku. Jednomyslně odhlasovali starostu
Nové Vsi v Horách a poslance
Davida Kádnera. Ve funkci vystřídal starostu Meziboří Petra
Červenku.
Od konce dubna jsou platné
nové stanovy svazku. Zrušen byl
pětičlenný výbor, který v minulosti volil další orgány svazku.
Nově tato kompetence připadá
celé členské schůzi. Proto starostové volili nového předsedu,
místopředsedu i kontrolní orgán.
Petr Červenka na funkci předsedy rezignoval už v dubnu. „Nemohu být aktivním předsedou,
nechci shánět dotace přednostně
pro SORKH. Mrzí mě to, ale to
je důvod, proč z funkce odstupuji.

Původně jsem ji přijal pouze za
předpokladu, že bude mít SORKH
také ředitele, který by měl za úkol
dotace pro svazek zajistit,“ uvedl
odstupující předseda. Místopředsedkyní byla zvolena starostka
Litvínova Kamila Bláhová. Členská schůze dále schválila hospodářský výsledek svazku za loňský
rok. „Hospodaření svazku za loňský rok skončilo schodkem 109 500
Kč. Výdaje převyšovaly nad příjmy, rozdíl byl uhrazen z rezerv
z minulých let. Kontrolní orgán
Ústeckého kraje provedl účetní audit bez výhrad. Auditorky označily
SORKH za jeden z nejaktivnějších
svazků v Ústeckém kraji, zejména
díky projektům na zaměstnanost,“
okomentovala účetní závěrku tajemnice svazku Miroslava Sochorová.
(pur)

Senioři a studenti na stejné notě
MEZIBOŘÍ – Podruhé se sešli senioři z Domova sociálních služeb
v Meziboří se studenty Střední školy Educhem. Studenti seniory pozvali na výstavu Berlínská zeď.
Mezigenerační
spolupráci
nastartovala Střední škola Educhem a Domov sociálních služeb Meziboří už v březnu, kdy
senioři školu navštívili poprvé.
Tehdy zavzpomínali na svá mladá léta s výstavou věnovanou
Tomáši Baťovi. Tentokrát studenti seniory pozvali na putovní výstavu Berlínská zeď. „Naši
senioři si ve čtvrtek dopoledne
udělali krátkou procházku, po
které byli uvítáni ředitelkou školy
Renatou Koulovou a přijali pozvání k bohatému občerstvení.
Zástupci pedagogického sboru
připomněli historické souvislosti
vzniku, trvání a pádu Berlínské
zdi. Po vlastní prohlídce putovní výstavy Berlínská zeď, která

zasahovala období let 1945 až
1990, jsme zhlédli i krátký naučný film na toto téma. Celý den
si naši senioři ještě dlouho sdělovali zážitky z výstavy a vlastních
vzpomínek na Berlínskou zeď,“
prozradila sociální pracovnice Martina Nebesářová. „Jsem
ráda, že se nastartovaná mezigenerační spolupráce dál slibně vyvíjí a neustrnula pouze na první
akci. Pro seniory je dobré, že se
stýkají s mladými lidmi. Naši
studenti si setkávání také chválí.
Je pro ně cennou zkušeností. Mají
možnost seznámit se s pohledem
a názory lidí, kteří žili v době,
o které se studenti jen učí,“ chválí
si setkávání také ředitelka školy
Renata Koulová. Mezigenerační

spolupráce ale nezůstává pouze
u společných setkávání ve škole. Studenti Educhemu nabídli
seniorům pomoc například při

drobných opravách. Studenti
jsou také připraveni doprovázet
seniory na krátkých vycházkách.
(pur)

 Mezibořští senioři si prohlédli výstavu Berlínská zeď.

Teplo z Komořan

 David Kádner (vlevo) ve funkci předsedy vystřídá Petra Červenku.

Meziboří žádá na
hasičskou cisternu
MEZIBOŘÍ – V mimořádném termínu se sešli mezibořští zastupitelé kvůli dotaci na hasičskou
cisternu. Místní hasiči mají šanci
získat techniku za bezmála milión korun. Spoluúčast města je
v tomto případě pouze desetiprocentní.
Zastupitelé schválili podání
žádosti o dotaci a předfinancování na nové hasičské vozidlo.
Výzvu vyhlásilo Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR. Tato Výzva je zaměřena na podporu
pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro
odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek, masivních námraz, výkon činností
spojených s orkány a větrnými
smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem
a výkon činností v souvislosti

porušené paragrafy

váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody
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Teplárenská 2,
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s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. Příjemcem podpory mohou být
i obce, které mají zřízeny jednotky požární ochrany a spadají
do ohrožených oblastí. „S ohledem na skutečnost, že požární
vozidla naší jednotky mají rok
výroby 1979 a 1989, pokusíme
se prostřednictvím vyhlášené výzvy pořídit nové požární vozidlo,
velkokapacitní požární cisternu
na dopravu vody,“ informovala
zastupitele vedoucí správního
odboru Libuše Řeháková. Na
novou cisternu by město mohlo
získat dotaci 90 procent. Pořizovací náklady by neměly přesáhnout 900 tisíc korun. Mezibořští
hasiči také dostali od Ústeckého
kraje darem motorovou stříkačku TOHATSU VC85BS v celkové hodnotě 240 185 Kč. (pur)

Na Policii ČR se obrátila žena,
která několik dnů neviděla svého souseda. Měla obavu, že je
muž v ohrožení života. „Hlídka u bytu zvonila, klepala, ale
nikdo se neozýval. Jeden z policistů vyzval hlasitě obyvatele
bytu, aby dal nějaké znamení,
pokud se v bytě nachází. Policisté
uslyšeli slabé klepání o podlahu
a také tichý sípot,“ popsala situaci policejní mluvčí Ludmila
Světláková. Policisté vykopli
dveře. Uvnitř našli na zemi ležícího muže, u kterého provedli
kontrolu a zjištění základních
životních funkcí a muže uvedli
do stabilizované polohy. „Poškozený nebyl schopen komunikace,
ani žádného pohybu. Viditelné
zranění neměl. Policisté u něj
životní funkce kontrolovali až do

příjezdu rychlé záchranné služby,
která muže převezla do zdravotního zařízení,“ doplnila Ludmila
Světláková.

Zkopal ženu
Čtyřiapadesátiletý muž fyzicky napadl 53letou ženu. Policie mu sdělila ve zkráceném
přípravném řízení podezření ze
spáchání přečinu výtržnictví.
„K útoku došlo v ubytovacím
zařízení v obci na Mostecku. Poškozená v ubytovně seděla spolu
s dalšími osobami, když tam zavítal podezřelý. Rozhovor se však
náhle změnil v slovní spor, který
muž završil kopanci. Ženu nejprve udeřil do obličeje a poté co
upadla na zem, opakovaně do ní
kopal. Pak odešel. Napadená byla
převezena do nemocnice k ošetření. Utrpěla pohmožděniny na těle
a obličeji,“ uvedla podrobnosti
o útoku policejní mluvčí Ludmila Světláková.
(pur)
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„Radečku, proč jsi překousl tu žížalu?“ „(TAJENKA)“

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

■ Prodám 2x sporák na PB –
2 500 Kč, rohovou sedací soupravu
– rozkládací + pravý roh – 1 700 Kč.
Telefon: 607 277 880 – večer
■ Prodám mrazák Perfekt, 7
šuplíků, 2 900 Kč, 2x lednice s mrazákem, 2 900 Kč/ks – Privileg, Siemens. Telefon: 607 277 880 – večer
■ Prodám 4 stoly spojené s lavicemi, vhodné před restauraci, na
chaty, k ohništi, bytelné. Cena 1
650 Kč. Telefon: 607 277 880
■ Prodám dětskou postýlku s
matrací 1 000 Kč, plastovou jídelní
židličku 600 Kč, dřevěnou se stolečkem 450 Kč. Telefon: 607 277
880 – večer
■ Prodám myčku Baumatic – používanou 3 měsíce. Cena 4 900 Kč.

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

Telefon: 607 277 880 – večer

BYTY, DOMY

■ Prodám

zahradu v Mostě v
osadě Zátiší, 400 m2, zahrada v OV,
domeček, 4x4 m v OV, podsklepený a suchý sklep, voda a WC není
v domě. Cena 450 000 Kč. Telefon:
722 111 222

SEZNÁMENÍ

■ Svobodný

43/184, bezdětný,
hledá na vážný vztah ženu (muzikant). Telefon: 731 838 348
■ Gay + bisex chlap, hledají protějšek k soužití = záz. + solidní
odp. nutná! Syn = od 40 let starší,
otcovský typ výhoda = já babču
po 45 let + děti OK! SMS odp. na

Firma SPEKTRUM
přijme malíře – natěrače
s řidičským průkazem.

Kontakt: 608 112 122
r. v. 2001, 120 000 km, 2. majitel,
STK 4/2017, velmi dobrý stav, poškozená levá strana – plechy. Cena
12 000 Kč, telefon: 721 819 050
- možno vidět v ul. M. Rybalka v
Mostě.

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
776 555 894. Nevolat

AUTO, MOTO

■ Důchodkyně prodá Škoda Felicia Pickup 1.3 LXI benzin, valník,

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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Druhou Florbalovou
bitvu vyhráli hokejisté
LITVÍNOV - Ve středečním odpoledni se na ZS Ivana Hlinky
odehrál již druhý ročník Florbalové bitvy. Opět proti sobě
nastoupili hokejisté HC Verva
Litvínov a florbalisté SK Bivoj
Litvínov. Utkání proti Bivoji
Litvínov se odehrálo na in-line
ploše, v náročných 27 stupních
Celsia a před poměrně hojnou
diváckou návštěvou.
Už před začátkem utkání se
o dvě místa v sestavě hokejistů
utkala šestice fanoušků v dovednostních soutěžích. Rostislav
Martynek spolu s celým týmem
poté vybral dva z fanoušků, kteří si zahráli celé utkání po jejich
boku. Zápas byl veden v přátelském duchu a z konečného ví-

tězství se mohli poprvé radovat
hokejisté, když Bivoj porazili
10:8. Domácí měli k dispozici
dvě pětky, hosté dva týmy, které
se v poločase vystřídaly.
HC Verva Litvínov – SK Bivoj
Litvínov 10:8. Branky HC Verva
Litvínov: Šimeček 2, J. Petružálek
2, Kokeš 2, Nejezchleb, Válek, Pavelka, fanoušek Tomáš. Sestava:
M. Petružálek - J. Petružálek.,
Pavelka, Martynek, Kokeš, Šimeček, Nejezchleb, Stříbrný, Válek,
fanoušek Tomáš a fanoušek Pavel. V závěru bylo pro fanynky
připraveno jedno velké překvapení. Mohly si ze svých idolů svléknout funkční triko Altisport, ve
kterém hokejisté odehráli celou
Florbalovou bitvu.
(jak)

Černí andělé mají tři
nové posily

Bengaboys vítězem pátého
závodu Dračích lodí
MOST - Vítězem v pořadí již pátého ročníku závodu Dračích lodí na
vodní nádrži Matylda v Mostě se stala domácí posádka Bengaboys
složená z policistů.
Druhé místo patřilo posádce,
která si říkala Tahouni. Ta dorazila z krajského Ústí nad Labem. Třetí skončila loď posádky
Háčka Dragons ze sousedního Chomutova. Té se nepoda-

řilo obhájit loňské prvenství.
Favorizovaný tým Fitness Zimák Most, dvojnásobný vítěz,
byl čtvrtý. Startovalo celkem
čtyřicet posádek. Zatímco loni
závody zažily bouřku, letos v zá-

věru závodního dne pršelo. Akci
pořádala společnost Starcolor
Most.
Konečné pořadí: 1. Bengaboys,
2. Tahouni, 3. Háčka Dragons,
4. Fitness Zimák a TS Most, 5.
Scamo Dream Team, 6. ZOO
Chemopetrol Litvínov, 7. Comic
– Coni, 8. Bilfingové, 9. Mokrý
Banditi, 10. HC Renč.
(jak)

Tři mistrovské tituly putují
z Plzně do Litvínova
Mladí fotbalisté se
loučili se sezonou
MOST - V pátek uspořádal Mostecký fotbalový klub ve spolupráci s klubem Baník Souš
rozloučení s fotbalovou sezonou 2015/16. To se uskutečnilo
v areálu Baníku Souš a to hned
na několika kolbištích.
Na jednom hřišti se uskutečnila bitva Turnaje rodičů, trenérů a příznivců hráčů MFK.
Milým překvapením byla hojná
účast a nasazení, s jakým se rodiče do turnaje pustili. Nejvíce
bojovnosti bylo vidět u maminek nejmladších fotbalistů.
Týmy byly rozděleny do dvou
skupin a po vzájemných zápasech ve skupinách se hrálo o konečné umístění.
Mezitím, co rodiče soupeřili
na jednom hřišti, malí fotbalisté plnili dovednostní soutěže na
dalším hřišti, které pro ně připravil partner Mosteckého fotbalového klubu, firma DataLife.
Na každého soutěžícího čekala
po splnění všech soutěžních
úkolů malá odměna.

Všichni pak diskutovali
a vzpomínali na časy krátce či
dávno minulé nejen v místní
fotbalové hospůdce.
Překvapením byla návštěva
Jiřího Šlégra, který přišel děti
motivovat ve sportovní činnosti, diskutoval s nimi o správné
výživě sportovce, přinesl ukázat
medaile (nejen z Olympijských
her v Naganu) a s každým,
kdo projevil přání, se ochotně
a s úsměvem vyfotil.
(jak)

PLZEŇ - Celkem 13 triatletů z Krušnoman Triathlon Team Litvínov
zasáhlo do bojů při prvním závodě Českého poháru triatlonu, který
se uskutečnil v Plzni.
Pro kategorii dospělých byl
triatlonový závod vypsán se statusem Mistrovství České republiky v olympijském triatlonu.
Dopoledne do bojů zasáhli žáci,
dorostenci a junioři.
V kategorii mladší žáci (12 13 let) podnik dokončil na 10.
místě Tomáš Bartovský a na 11.
místě Martin Salvet.
V kategorii starší žačky (14 15 let) se na 11. příčce umístila
Valérie Nejdlová. V kategorii
dorost - chlapci měl Litvínov tři
zástupce a ti si rozdělili umístěni následujícím způsobem: 13.
místo Jan Čermák, 14. místo Jakub Ihnačinec a 15. místo Borek
Vodrážka.

Mezi dorostenkami dokončila Bára Lišková na pěkném 13.
místě. V juniorkách patřilo 5.
místo Michaele Reindlové.
Odpoledne pak západočeská
metropole patřila Mistrovství
ČR v olympijském triatlonu

a zde v kategorii muži 20 - 29
let Oto Ottenschläger vybojoval
12. místo a jeho oddílový kolega
Jaroslav Soldátek místo čtyřiadvacáté. V kategorii ženy 50 - 59
let si parádní 2. místo z MČR
odvezla Agáta Vaňková. Další
dva tituly litvínovšti borci vylovili v kategorii 60+ a to 2. místo
Zbyněk Zeman a 3. místo Michal Reindl.
(tla, jak)

LITVÍNOV – Letní stadion v Litvínově bude v sobotu 18. června dějištěm třetího ročníku fotbalového memoriálu Václava Žaloudka, což
je turnaj v malé kopané, fotbalistů dříve narozených.
Dění na hřišti začne v 9.30
hodin slavnostním zahájením.

Předpokládaný konec turnaje
je ve 14.00 hodin. Letošního

ročníku se zúčastní celkem 8
mužstev, a to FK Litvínov A, FK
Litvínov B, FK Baník Most, FK
Teplice, TJ Kopisty. SFK Meziboří, FK Čechie Litvínov a Zámecká Litvínov.
(jak)

Víkendové souboje vozů zóny střední
Evropy a Octavia Cupu uvede spanilá jízda
Kolona závodních speciálů
projede tradičně městem na
1. náměstí, kde je připravený
krátký program s hudebním
vystoupením a autogramiádou
jezdců.
Na náměstí by kolona měla
dorazit okolo 17:30 hodin.
Jezdce přivítá mostecký primátor Jan Paparega spolu s generálním ředitelem společnosti
Autodrom Most Jiřím Voloveckým.
„Lidé, kteří na náměstí dorazí, si poté mohou prohlédnout
jednotlivá auta včetně nové Škody Octavie Cup třetí generace.

Následovat bude autogramiáda
jezdců, chybět nebude ani náš
nejúspěšnější závodník novodobé
historie Tomáš Enge. O víkendu osedlá právě jednu z nových
Octavií,“ upřesnila eventová
manažerka autodromu Tereza
Zajíčková.
Spanilá jízda nejprve provázela jen mostecký závod evropského šampionátu okruhových tahačů Czech Truck Prix,
postupně se ale stává součástí
všech podniků, které společnost
Autodrom Most pořádá.
„Spanilá jízda nechyběla ani
u loňské podzimní premiéry ra-

llysprintového závodu na autodromu. Setkává se s velmi příznivým ohlasem fanoušků. Chceme
ji proto do budoucna rozšířit
i do dalších měst, odkud k nám
fanoušci motorsportu jezdí. Na-

DHK Baník Most v přestávce soutěže posiluje.
Přicházejí celkem tři nové
hráčky. Tereza Eksteinová,
juniorská
reprezentantka
a pravé křídlo, z mateřského DHC Plzeň. Adriana
Míšová, taktéž juniorská reprezentantka z DHK Zora
Olomouc, a Sára Kovářová,
druhá nejlepší střelkyně posledního ročníku interligy,
juniorská
reprezentantka
a pravá spojka ze Sokola Písek.

Petružálek míří do
Třince
Litvínovský odchovanec,
křídelní útočník Jakub Petružálek, míří do týmu HC
Oceláři Třinec. Na svém angažmá v extraligovém HC
Verva se nedohodl. Loni
předčasně ukončil sezonu
pro zranění zad.

Baník na domácím
hřišti neuspěl
V neděli přivítal třetiligový FK Baník Most 1909
v dalším kole na svém hřišti
pražský Loko Vltavín a neuspěl. Nakonec domácí odešli
ze hřiště poraženi 1:5, když
jediný úspěch Mostu zaznamenal Belej.

Oba naši divizní
zástupci vyhráli
Naši zástupci ve fotbalové
divizní skupině B v utkáních
víkendového kola zvítězili.
Souš si připsala výhru 2:1
nad Litoměřicemi a FK Litvínov doma porazil Vilémov
stejným výsledkem, tedy 2:1.

Narozeninový golf

V Litvínově se bude hrát třetí ročník
memoriálu Václava Žaloudka

MOST - Při spanilé jízdě Mostem se v pátek 17. června v podvečer
představí fanouškům aktéři víkendového souboje cestovních vozů
a formulí zóny střední Evropy a obnoveného okruhového seriálu
Octavia Cup, jež hostí areál mosteckého autodromu.
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příklad do Prahy či do saského
Berlína,“ doplnila Zajíčková.
Souboje cestovních vozů zóny
střední Evropy The Most FIA
Cars Central Europe Challenge,
které zpestří i obnovený legen-

dární okruhový seriál Octavia
Cup, zahájí v pátek 17. června
tréninky a kvalifikace. Vlastní
závody pak diváci mohou sledovat na velkém závodním okruhu
autodromu po oba víkendové
dny 18. a 19. června.
Součástí akce je i bohatý
doprovodný program, který
organizátoři zasvětili oslavám
33. výročí vzniku autodromu.
Návštěvníci se mohou těšit na
výstavu i vložené závody veteránů, besedu a autogramiádu s legendami motoristického sportu. Adrenalinovou podívanou
pak obstará letecká akrobatická
show, vystoupení populární
driftérské skupiny Czech drift
series či rychlostní zkoušky na
cílové rovince v polední přestávce.
(fou, jak)

Mostecký golfový klub
oslaví 23. výročí svého založení. Při této příležitosti
pořádá NAROZENINOVÝ
TURNAJ, který proběhne
v sobotu 18. 6. od 9 hodin.
Stejně jako v loňském roce
bude část startovného věnována na pomoc hendikepovaným dětem, takže svou
účastí v turnaji hráči oslaví
nejen významné klubové výročí, ale přispějí i na dobrou
věc.

Sraz hokejových
fanoušků na
Loučkách
Ve dnech 2. - 5. července
se v Litvínově uskuteční sraz
hokejových fanoušků z celé
republiky. Jedná se o jubilejní, již 20. sraz. Pořadatelem
této akce je fanklub litvínovského hokeje Ropáci on
Tour.

V přípravě třikrát
mezinárodně
Devět přípravných zápasů
před novou sezonou čeká
HC Verva Litvínov. Tři utkání by měla být mezinárodní.
6. srpna na Zimním stadionu
Ivana Hlinky s chorvatským
účastníkem Kontinentální
hokejové ligy Medveščakem Záhřeb a dvě na turnaji
v Drážďanech o posledním
srpnovém víkendu. Avizovaný duel s Novgorodem zatím
potvrzen nebyl.
(jak)

12

fotoreportáž

17. červen 2016

Vydavatel:
Media Info System, a. s.,
Bělehradská 360,
Most 434 01
IČ: 27864588
Registrace – MK ČR E 11598,
ISSN 1212-3978
Šéfredaktorka:
tel.: 476 103 978
Pavlína Borovská

Vydařený 8. Den záchranářů
Ústeckého kraje

(sefredaktor@homerlive.cz)
Redakce:
tel.: 476 108 411
Mgr. Vlasta Šoltysová,
zástupce šéfredaktora
(soltysova@homerlive.cz)
Spolupracovníci redakce:
Mgr. Jan Foukal
Patricia Sittingerová
Předseda redakční rady:
Petr Petrik
Ředitelka společnosti:
tel.: 476 103 977
Ing. Martina Sabolová
(reditel@homerlive.cz)
Obchodní oddělení, inzerce:
tel.: 476 108 410, 737 261 941

ÚSTECKÝ KRAJ - Téměř na pět tisíc návštěvníků Výstaviště v Lounech neodradila ani zamračená obloha s občasným deštěm a nenechalo si ujít 8. Den záchranářů Ústeckého kraje.
„Musím říct, že v rámci Dne
záchranářů Ústeckého kraje nasadily Louny opravdu vysokou
laťku,“ řekl při svém vystoupení
hejtman kraje Oldřich Bubeníček. S potěšením ocenil vysokou návštěvnost především
s ohledem na nepříliš příznivé
počasí. „Na všech stanovištích,
která jsem prošel, se lidé bavili,
za což patří dík všem organizátorům i dobrovolníkům z řad
našich záchranářských a bezpečnostních složek,“ dodal hejtman
Ústeckého kraje, který předal
do rukou vedoucích představitelů krajské policie, profesionálních i dobrovolných hasičů
šeky s částkou, již Ústecký kraj
těmto institucím v letošním
roce nad rámec svých předepsaných povinností předal
v podobě darů. Jejich celková
suma dosáhla téměř 11 milionů
korun. Záchranáři během celého dne prezentovali moderní

techniku i své umění v extrémních podmínkách zachraňovat
životy i majetek lidí. Profesionální hasiči likvidovali nevy-

Lukáš Koťátko

z havarovaného vozidla i činnost mladých hasičů z řad dobrovolníků. O desítky let zpět
se vrátili diváci při zhlédnutí
ukázky staré zásahové techniky
při likvidaci požárů. Názorná
demonstrace likvidace hořícího oleje na plotně diváky not-
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buchlou munici na dně Ohře,
nechyběly ani ukázky lezecké
techniky, speciálního a řezacího
zařízení Cobra, vyproštění osob

ně překvapila. Neprozřetelné
hašení hrníčkem vody vyvolalo
dvoumetrové plameny. Plno
měli na svých stanovištích i záchranáři a to nejen u vrtulníku,
s nímž předvedli záchranu zraněného, ale také na stanovištích
první pomoci či u sanitek. Děti
obklopily také místa s policejní
a vojenskou technikou. Obdiv
sklidili také psovodi, fronty se
stály na simulátory předváděné
pracovníky BESIPu, děti se vyřádily i u atletických disciplín.
Celým dnem provázel zpěvák
Josef Melen a hudební skupina
KKB. Den záchranářů navštívil

vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
také krajský radní pro bezpečnost Martin Klika. „Je to skvěle
připravený program. Návštěvníci se mohou na vlastní oči přesvědčit, že jsou naši záchranáři
jak po technické stránce, tak
i svými znalostmi a dovednostmi
připraveni na všechny situace,

kdy je jejich pomoci potřeba,“
chválil své bývalé kolegy radní
Martin Klika, který má svou
původní profesí k integrovanému záchrannému systému velmi blízko. Některé ukázky proto neváhal vyzkoušet na vlastní
kůži.
(pur)

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

