
  Na mosteckém 1. náměstí bude opět rušný víkend. Zjistíme, kdo umí nejlepší marmeládu, pochutnáme si na kvalitních potravinách a bude se vařit guláš.
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Milí čtenáři
Jahody, kam se podíváš. 

Přesně tak to bude vypadat 
v sobotu v Mostě na 1. ná-
městí, které bude celý den 
doslova vzhůru nohama. 
Začne to sladkými ja-
hodami a skončí vý-
borným gulášem. Co 
všechno se v centru měs-
ta bude dít a kdy si to 
můžete přijít užít, zjis-
títe na straně dvě. Lidl 
– téma, které vás zají-
má. Před dvěma týdny 
mosteckou prodejnu uzavřeli, aby ji na podzim, ov-
šem už v novém, znovu otevřeli. Vzhledem k tomu, 
že někteří čtenáři se na redakci obracejí o další in-
formace (článek jsme zveřejnili v Homéru č. 24), 
dotazy jsme předali vedení Lidlu. Odpovědělo ob-
ratem a přidalo ještě něco navíc. Vše, co vás kolem 
nové tváře vaší oblíbené prodejny zajímá, najdete 
pod titulkem „V Lidlu nové generace si dáte i kávu“. 
„Bílé límečky“ budou mít v létě malý pohov. Pro 
veřejnost totiž budou přes prázdniny fungovat 
v úsporném režimu. Kdy se občanům magistrátní 
úředníci věnovat nebudou, upřesňujeme v článku 
„O prázdninách se bude úřadovat o hodinu méně“.  
Představte si, že nastoupíte do tramvaje, aniž 
byste zvedli nohu na schod, po usednutí se při-
pojíte na wifi  a nad hlavou vás příjemně ovívá 
klimatizace. Že by sci-fi ? Nikoliv, vážení, naopak 
už blízká budoucnost. O převratné novince, která 
zanedlouho vyjede na mostecko-litvínovské koleje, 
informujeme na třetí straně. Zde najdete i jiné zají-
mavosti související s místní hromadnou dopravou. 
Krušné hory nebo Krušné horory? Představte si, 
že obé je možné. Pokud nevěříte, otočte na stranu 
dvanáct a přesvědčte se sami.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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MOST – Už zítra (v sobotu 25. června) za-
plaví mostecké 1. náměstí jahody a jahodo-
vá marmeláda. Stane se tak v rámci druhé 
farmářské slavnosti, která je i tentokrát za-

svěcena kvalitním potravinám regionálních 
výrobců a pěstitelů. Chybět samozřejmě  
nebude ani spousta zábavy a muziky. Zla-
tým hřebem jsou jahodové hody a soutěž 

o nejlepší mosteckou jahodovou marmeládu. 
Pokud jste se nestihli do soutěže přihlásit, 
nezoufejte. Svůj výrobek přineste rovnou na 
náměstí.  (Více na straně 2)

MOST – Řídí základní školu a zasedá v městském 
zastupitelstvu. Na podzim se za Mostecko utká 
o křeslo senátorky. Libuše Hrdinová je horkým 
želízkem v ohni Občanské demokratické strany, 
která v úterý ráno ofi ciálně představila její tvář.

Občanští demokraté vynesli  svůj „senátorský“ 
triumf. Do ringu o místo v Senátu Oblastní rada 
ODS nominovala ředitelku 7. ZŠ v Mostě a komu-
nální političku Libuši Hrdinovou. Do voleb jde 
s osobním sloganem „Naše děti, naše budoucnost“. 
Úzce souvisí s tématy, na nichž staví i svou senátor-
skou kampaň. „Hlavními tématy mé kampaně jsou 
školství a sociální problematika, která se v mnohém 
prolínají. Chci se zaměřit na nejpalčivější problé-
my z těchto dvou oblastí,“ uvedla Libuše Hrdinová 
a poukázala například na negativní trend, kdy po 
skončení základní školy děti odcházejí rovnou  na 
pracovní úřady, na zneužívání sociální podpory, na  
kontroverzní inkluzi, chystanou změnu školského 
zákona a na odliv mladých lidí ze zdejšího města, 

okresu a kraje. „Problémů k řešení v našem kraji 
máme hodně. Není ale možné rezignovat a říkat si, 
že to nepůjde. Osobně jsem  přesvědčená, že to pů-
jde....,“ dodala kandidátka na senátorku. 

ODS představila také mosteckou jedničku 
a krajskou dvojku na kandidátce do Zastupitelstva 
Ústeckého kraje Drahomíru Miklošovou. Starost-
ka Obrnic a místopředsedkyně republikové ODS 
má ve svých volebních cílech, kterým se rovněž 
dlouhodobě věnuje, jasno. Boj za cílenou, a ni-
koliv plošnou státní podporu, uplatnění mladých 
lidí na trhu práce, bezpečnost a podpora podniká-
ní v našem kraji. „Mnoho lidí za branami našeho 
kraje naše problémy nechápe. A o to víc musíme 
křičet,“ říká Drahomíra Miklošová.

Kampaň ODS do senátních a krajských voleb 
(7. a 8.10. 2016) bude podle předsedy mostecké 
organizace Jakuba Ozaňáka probíhat formou vi-
zuální a mediální prezentace, prostřednictvím so-
ciálních sítí a veřejných debat s občany. 

ODS ofi ciálně představila 
kandidátku do Senátu

Svátek sv. Prokopa

25.6.2016
od 14 hodin

1. náměstí
v Mostě

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

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.

Most bude mít „JAHODOVÉ NÁMĚSTÍ“

  V dresu ODS bude o křeslo v Senátu bojovat Libuše Hrdinová.
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2. FARMÁŘSKÁ
SLAVNOST 2016

8-12 hodin
1. náměstí Most
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JAHODOVÉ HODY + SOUTĚŽE A ZÁBAVA
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PO 2. FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI NÁSLEDUJE OSLAVA SVÁTKU SV. PROKOPA
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Změna programu vyhrazena.

Kdo má nejlepší marmeládu?
MOST - Říkají vám doma, že jste mistr ve vaření marmelá-

dy? Pak si můžete poměřit své kulinářské schopnosti v soutěži 
O nejlepší mosteckou marmeládu. Třeba je právě ta vaše ta nej! 
Město Most vyhlásilo soutěž o nejlepší jahodovou marmeládu. 
Marmeláda může být z více druhů ovoce, ale jahody musí tvo-
řit základ. Pokud jste se nestihli přihlásit v předstihu, nevadí. 
Marmeládu můžete přinést rovnou do stánku na 1. náměstí 
v sobotu 25. června v čase mezi 9.15 a 10.30 hodin, kde bude 
probíhat 2. farmářská slavnost. Deset minut po jedenácté hodi-
ně pak porota vyhlásí tu nejlepší mosteckou marmeládu. A tře-
ba to bude právě ta vaše!  (rad)

MOST - Město Most má v  zóně 
desítky hektarů volných ploch 
pro nové investory. 

„Připravujeme investiční akce, 
abychom mohli nabízet plochy až 
v úrovni zhruba sedmdesáti hek-
tarů. Doufejme, že se to podaří, 
i když řešíme některé problémy 
s  kapacitami sítí. Ale věřím, že 
se to vyřeší v  dohledné době, 
abychom mohli poptávku uspo-
kojit,“ uvedl primátor Jan Pa-
parega. V souvislosti s budová-
ním páteřní komunikace v zóně 

a inženýrských sítí musí město 
současně ještě vyřešit problém 
s nedostatečnou kapacitou, kte-
rá se týká především vody. Jak 
pitné, tak užitkové. Nedostateč-
ná je i kapacita dešťové kanali-
zace. Proto se již zpracovávají 
projekty na posílení kapacit 
těchto médií. Radní nyní také 
schválili vybudování retenční 
nádrže umožňující odvodnit 
zpevněné a zastavěné plochy 
o výměře zhruba 25 hektarů. 

(sol) 

MOST - Magistrát města Mostu 
zkrátí v červenci a srpnu úřed-
ní hodiny. V úterý a ve čtvrtek 
bude doba vyhrazená pro ve-
řejnost do 13 hodin. Uvedené 
dočasné zkrácení úředních ho-
din se týká také podatelny a po-
kladny.

Změny se dotknou i infor-
mační recepce, která bude své 
služby v  úterý a ve čtvrtek po-
skytovat do 14 hodin, v pátek do 
13.30 hodin. Czech Point bude 
v úterý, ve čtvrtek a v pátek pro 
veřejnost přístupný do 14 ho-
din. V pondělí a ve středu budou 
všechny agendy úřadu poskyto-
vány podle běžného rozvrhu, 
tedy do 17 hodin, a informační 
recepce do 17.30 hodin.

Uvedené změny jsou dočas-
né, od září budou úřední hodiny 
opět v obvyklém režimu. (rad)

MOST – Nový detektor kovu by měl usnadnit práci asistentům pre-
vence kriminality při kontrole dětských pískovišť. Pomůže jim od-
halit nebezpečné předměty a další nepořádek, který se v dětských 
pískovištích nalézá. 

Mostečtí strážníci a asistenti 
prevence kriminality mají ke 
své činnosti nového pomocní-
ka. Detektory kovu. Ty by měly 
usnadnit čištění ploch určených 
pro děti od nebezpečného ne-
pořádku. „Strážníci už pomocí 
detektorů odhalili v  pískovištích 
například nože, ale i jiné ne-
bezpečné kovové předměty, jako 
jsou zrezivělé ostré plechovky, 
nože a podobně.,“ informovala 
mluvčí mostecké městské po-
licie Ilona Kozlová. Strážníci 
společně s  asistenty zbavují ve-
řejná prostranství a dětské plác-
ky i od použitých injekčních 
stříkaček. „Asistenti průběžně 
sbírají použité jehly po narkoma-
nech, a není jich v Mostě málo. 
Zejména nebezpečné jsou pak na 
místech, kde si hrají děti. Nachá-
zejí se na pískovištích a přileh-
lých místech,“ informovala dále 
Ilona Kozlová a dodala: „Denně 

sesbírají okolo dvaceti až třiceti 
injekčních stříkaček. Nejkritič-
tější je oblast u Stovky, ale na-
cházejí je po celém městě.“ Asi-
stenti prevence kriminality jsou 
soustředěni ve městě. Ze slu-
žebny městské policie vychází 
do lokalit a míst, kde provádějí 

pochůzkovou činnost a hovoří 
s občany. Věnují se dětem a mlá-
deži, navštěvují nízkoprahová 
centra, která se v lokalitách na-
cházejí. Zaměřují se na záško-
láky, dětské kuřáky a podobně. 
V případě zjištění protiprávního 
jednání volají na místo strážní-
ky městské policie. 

Městská policie zaměstnává 
sedm asistentů prevence krimi-
nality. Jeden romský pracovník 
je zařazený v Chanově.  (sol) 

Detektory hlídají pískoviště

MOST – Přípravy na opravu tramvajové trati jsou reakcí akcionářů 
dopravního podniku, města Litvínova a Mostu, na nedávné diskuse 
o možnosti zrušení tramvají mezi Mostem a Litvínovem. 

Litvínov návrh na možnost 
zrušení tramvajové trati mezi 
oběma městy odmítá. Zaslal 
dopravnímu podniku ofi ciální 
dopis, v  němž píše, že trvá na 
jejím zachování. Dopravní pod-
nik oslovila v této věci také spo-
lečnost Unipterol. Zástupci che-
mického gigantu se zase obávají, 
že v případě zrušení trati by na-
stal kolaps ohledně parkování 
vozidel u chemičky. „Unipetrol 
dokonce uvažuje o příspěvcích 
pro své zaměstnance na dopravu 
tramvajemi do zaměstnání,“ říká 

šéf dopravního podniku Daniel 
Dunovský. 

Dopravní podnik se snaží 
cestující do tramvají, ale i auto-
busů přilákat. „Děláme vše pro 
to, aby cestující s námi rádi jez-
dili. Navýšíme počty linek, na-
koupíme moderní a komfortně 
vybavené tramvaje, kde budou 
mít maximální pohodlí. V  zimě 
budou vozy vytopené a v  létě 
plně klimatizované. Zrekonstru-

ujeme trať, aby byla bezpečnější 
a rychlejší,“ vyjmenoval někte-
ré z  chystaných plánů předse-
da představenstva dopravního 
podniku Zdeněk Brabec a do-
dal, že dopravní podnik má na-
startovanou strategii, které se 
chce držet. „V celé Evropě se sna-
ží všichni o ekologickou dopra-
vu. Nahradit zcela ekologickou 
tramvaj za naft ový autobus je 
cesta zpátky,“ doplnil ještě Zde-
něk Brabec. 

Argumenty odpůrců tramva-
jové trati o nižších pořizovacích 
nákladech na nové autobusy 

a ceny tramvají dopravce rov-
něž odmítá. „Pořizovací cena 
nového autobusu je podstatně 
nižší. Jeho životnost je ale nepo-
měrně kratší, maximálně deset 
let. Tramvaje jezdí i pětatřicet 
let. Navíc tramvaje přepraví 
mnohem větší počet cestujících. 
Při zrušení tramvajové trati by 
se tak musel navýšit počet auto-
busových linek, a to by značně 
zahustilo už tak problematickou 
dopravu na silnici z  Mostu do 
Litvínova,“ doplnil ještě Daniel 
Dunovský.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

O prázdninách se bude 
úřadovat o hodinu méně

Úprava úředních hodin 

od 1. 7. do 31. 8. 2016

Pondělí a středa 8 – 17 hodin

Úterý a čtvrtek 8 – 13 hodin

Podatelna, pokladna:

Pondělí a středa 8 – 17 hodin 

Úterý a čtvrtek 8 – 13 hodin 

Pátek 8 – 13 hodin

Informační recepce:

Pondělí a středa 7 – 17.30 hodin 

(17 – 17.30 zajišťuje i služby po-

datelny)

Úterý a čtvrtek 7 – 14 hodin (13 

– 14 zajišťuje i služby podatelny)

Pátek 7 – 13.30 hodin (13 – 13.30 

zajišťuje i služby podatelny)

Czech POINT:

Pondělí a středa 8 – 17 hodin

Úterý, čtvrtek a pátek 8 – 14 hodin

Dopravní podnik chce více cestujících

  Učiní nebezpečným pískovištím konec detektory? Prý rozhodně!

  Mostečtí úředníci budou mít o prázdninách malé „pohov“.

  Tramvaje mezi Mostem a Litvínovem autobusy nenahradí. Chystá se pravý opak.

Josephu chybí voda
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

MOSTECKO – Exkluzivní a v republice jedinečnou tramvaj typu EVO 
1 plánuje v  nejbližších době pořídit Dopravní podnik měst Mostu 
a Litvínova, a.s. 

Veřejnosti se představí horká 
novinka v  rámci Dne otevře-
ných dveří dopravního podni-
ku, který se bude konat v  Den 
mostecké slavnosti v září. „Jed-
ná se o zcela novou tramvaj, kte-
rou pořizujeme mimo plánované 
nové tramvaje typu ASTRA, 
které by měly být celkem čtyři 
a první z nich by měla začít jez-
dit rovněž od září,“ uvedl před-
seda představenstva doprav-

ního podniku Zdeněk Brabec. 
Reprezentativní tramvaj EVO 
1 pořizuje dopravce i z důvodu 
velmi výhodné ceny a zároveň 
té nejlepší kvality českého vý-
robce. „Tramvaj byla dopravní-
mu podniku nabídnuta za mi-
mořádně výhodných podmínek. 
Svezli jsme se s ní po Praze, kde 
se tramvaj zajížděla, a viděli 
jsme, co vše dokáže nabídnout. 
Na základě těchto faktorů ná-

sledně představenstvo rozhodlo 
o jejím nákupu,“ potvrdil šéf 
dopravního podniku Daniel 
Dunovský. Tramvaj by měla 
být plně nízkopodlažní, s  wi-fi  
připojením, kapacitně stejně 
uzpůsobená jako tramvaj Vario 
a také plně klimatizovaná. Bude 
v barvách dopravního podniku, 
tedy červeno-žlutá. Jezdit bude 
mezi Mostem a Litvínovem. 
„Tramvaj pořídíme z peněz, kte-
ré jsme měli vyčleněné na opravu 
jedné z  tramvají typu T3. Cena 
této u nás zcela jedinečné nové 
tramvaje totiž byla srovnatelná 

s  přebudováním a modernizací 
té staré,“ prozradil ještě ředitel 
dopravního podniku. 

Dopravní podnik ročně pře-
praví zhruba 27 milionů cestu-
jících. V  současné době má 47 
tramvají. Další čtyři zcela nové 
tramvaje typu ASTRA pořídí 
v  průběhu dvou let za peníze 
z  Integrovaného regionálního 
operačního programu. V  sou-
časné době DP navíc moderni-
zuje původní zastaralou tramvaj 
typu T3 na Vario (informovali 
jsme v  minulých vydáních). 
 (sol)

ÚSTECKÝ KRAJ - Hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček 
poděkoval mosteckým házen-
kářkám za vzornou reprezenta-
ci kraje. 

Na krajský úřad dorazila pě-
tice hráček „Černých andělů“ 
(Hana Martinková, Markéta Je-
řábková, Petra Růčková, Domi-
nika Zachová, Lucia Súkenniko-

vá) společně s trenérem Peterem 
Dávidem a manažerem klubu 
Rudolfem Jungem. Na téma dne 
se dostalo i posilování kádru 
před novou sezonou či klubové 
ambice nejen v  české nejvyšší 
lize, ale také v evropských soutě-
žích. Hejtman dostal od hráček 
na památku podepsaný házen-
kářský míč a dres.

MOST –  Obchod Lidl, který čeká v příštích měsících proměna  na 
modernější prodejnu, už se rozebírá. Mostecký Lidl  „nové genera-
ce“ bude druhý v republice.

Prodejna Lidlu se zavřela 
před dvěma týdny. Za neprodyš-
ným stavebním oplocením už 
se ale čile pracuje. Zcela nový, 
moderní a ekologický Lidl by se 
měl otevřít v průběhu letošního 
listopadu. O budoucí podobě 
nového Lidlu jsme sice již in-
formovali, nicméně do redakce 
Homéru dorazily některé další 

dotazy čtenářů. Reagovala na ně 
tisková mluvčí společnosti Lidl 
Zuzana Holá. Čtenáře například 
zajímalo, zda v nové prodejně 
bude nějaký sortiment, který 
dosud  nebyl k mání. „Sortiment 
prodejen Lidl zůstává i v nových 
prodejnách stejný. Díky lepšímu 
a přehlednějšímu uspořádání 
však bude možné zvětšit úsek 

čerstvých potravin – ovoce a ze-
leniny, čerstvého masa, uzenin 
a mléčných výrobků – o dvacet 
procent. Nově bude pojata také 
pekárna.,“ odpověděla mluvčí. 
Dodala, že nová  prodejna roz-
šíří pracovní místa a nabídne 
práci několika novým kolegům 
či kolegyním. Prozradila také, 
že při příležitosti otevření nové 
prodejny se zákazníci určitě 
mohou těšit na zajímavé akce. 
„Konkrétní informace však zá-
kazníkům sdělíme až před do-

končením prodejny, a to v dosta-
tečném předstihu, aby se na ně 
mohli těšit,“ dodala. 

První prodejna nové generace 
byla otevřena v prosinci loňské-
ho roku v Berouně. Most je tak 
jedním z několika dalších měst, 
kde se tímto způsobem moder-
nizuje. „Koncept prodejen Lidl 
zůstane i v  nových prodejnách 
stejný jako dosud. Ve vstupním 
prostoru ale bude zákazníkům 
k  dispozici káva s  sebou,“ pro-
zradila ještě mluvčí. 

Hejtman přijal 
mostecké házenkářky

MOST - V Topolové ulici je v těchto dnech rušno. Pracuje se na stavbě nových moderních zastávek 
a to v obou směrech. Současně se samozřejmě upraví i chodníky a nejbližší okolí zastávek. Vzhledem 
k tomu, že akce je stavebně poněkud náročnější a potrvá dvanáct týdnů, Mostečané budou muset být 
shovívaví a trpěliví. Musí nyní využívat provizorní zastávky. Termín dokončení celé akce je konec 
srpna. Zakázku za téměř tři milióny korun provádí Stavební a obchodní společnost Most.  (ina)

Dopravní podnik chystá horkou 
novinku - supermoderní tramvaj

V Lidlu nové generace si dáte i kávu
  Zatím to sice tak nevypadá, ale už letos na podzim můžete jít v Lidlu na WC nebo si dát ve vstupním prostoru kávu s sebou.

  Hejtman dostal od Hany Martinkové černo-oranžový dres.
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MOST – Výstava Malování na uhlí se blíží. Ještě stále pro ni může 
veřejnost zapůjčit obrazy. Ofi ciální termín pro odevzdání je sice po-
slední červnový den, ale zajímavé exponáty přijme knihovna i těsně 
před vernisáží.

Na začátku září se u příleži-
tosti 20. výročí vzniku Spolku 
severočeských havířů uskuteč-
ní v městské knihovně výstava 
s názvem Malování na uhlí. Na 
její přípravě se podílí město 
Most společně se společností 
Vršanská uhelná. Před časem 
město Most zveřejnilo výzvu 
směrem k veřejnosti o poskyt-

nutí výtvarných děl, ale i jiných 
exponátů spjatých s hornickou 
tématikou. „V současné době je 
v  knihovně k  dispozici již více 
než pět desítek maleb, a navíc 
zhruba dvě desítky exponátů, 
které organizátorům poskytli 
přímo občané. Přesto bychom 
rádi požádali širokou veřejnost 
i nadále, aby do výstavy přispě-

la vlastními malbami a před-
měty spjatými s  hornickou te-
matikou,“ obrací se opakovaně 
na občany tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. „Prosíme všechny 
Mostečany, aby se neváhali na 
nás obrátit i v  případě, že na-
příklad obraz, který mají doma, 
by nebyl pro naši výstavu pou-
žitelný,“ uvedl ředitel městské 
knihovny v  Mostě Tomáš On-
drášek.

Samotná příprava výstavy se 
bude realizovat v  letních mě-

sících, což bude představovat 
pro organizátory tvrdý oříšek. 
„Většina maleb je poškozená, 
špinavá nebo jinak znehodnoce-
ná. Navíc není u většiny možné 
určit autora,“ podotýká dále tis-
ková mluvčí magistrátu s  tím, 
že se organizátoři obrátili na 
akademickou malířku Helenu 
Ambrosovou, aby pomohla ne-
jen s výběrem vhodných maleb 
a dalších exponátů, ale také zjis-
tila, kdo je jejich autorem, po-
kud to bude možné. 

(sol)

MOST – Už brzy se budou moci Mostečané kochat výjevem obrazu 
Vražda jeptišek v Mostě. Vzácný obraz se spletitou minulostí bude 
slavnostně odhalen v oblastním muzeu letos na podzim. 

Radní schválili návrh smlou-
vy o výpůjčce obrazu mezi měs-
tem Most a Oblastním muzeem 
v Mostě. Dílo je v majetku Mos-
tu a nyní se stane součástí expo-
zice muzea, aby byl přístupný 
široké veřejnosti. „Obraz je fy-
zicky již přesunutý. Byli jsme pro 
něj v lednu v Míšni. Současně se 

restauruje a poté bude slavnost-
ně odhalen,“ potvrdil primátor 
Jan Paparega. Minulost obrazu 
je ale pořádně zamotaná. Než 
se dostal zpět do rukou vlast-
níka, putoval po několika mís-
tech v  sousedním Německu. 
„Nakonec obraz skončil v  Míšni 
a po dlouhých peripetiích jsme 

se domluvili, že nám ho vydají. 
Musím říci, že bylo vidět na paní 
ředitelce míšeňského městského 
muzea, že se s  ním velmi těžce 
loučí,“ poznamenal primátor 
k  lednové návštěvě zástupců 
města Mostu v Míšni. Výtvarné 
dílo má pro Most mimořádnou 
hodnotu nejen historickou, 

uměleckou, ale také emoční. 
Znázorňuje totiž město v  po-
době, kterou dnes již spatřit ne-
můžeme. Tématem olejomalby 
o rozměrech plátna 128 x 207 
centimetrů je přepadení zahra-
žanského kláštera magdalenitek 
a povraždění jeptišek husity. 

(sol) 

Veřejná sbírka na unikátní 
výstavu pokračuje

Vernisáž se plánuje na 
10. září od 10 hodin v měst-
ské knihovně za účasti geo-
loga, klimatologa, spisova-
tele a fi losofa Václava Cílka.

Vražda jeptišek v muzeu
Historie obrazu v kostce 

Obraz se vrátil do Mostu téměř po sto letech z Míšně. Završe-
né tak bylo několikaleté úsilí odborníků na obou stranách hranice 
o napravení stavu. Malbu z druhé poloviny 17. století, jejíž au-
tor není znám, záhy po svém založení získalo Městské muzeum 
v Mostě. Jako sbírkový předmět tu v klidu spočíval tři desítky let. 
Po vzniku Československé republiky se však situace vyostřila. Od 
roku 1921 se obraz nacházel na území Německa, kam byl propa-
šován s  pozůstalostí po Ulrice von Levetzow, ačkoli k  ní nepat-
řil. Umístěn byl nejdříve ve Výmaru, pak se dostal do sbírek nově 
založeného městského muzea (1934). V roce 2013 Most projevu-
je zájem a míšeňské muzeum začíná prověřovat původ obrazu, 
v následujícím roce se do pátrání zapojuje rovněž Výmar. V měst-
ském archivu v Míšni jsou nalezeny dokumenty, jež městu Most 
potvrzují vlastnictví. Navrácení tedy již nic nebránilo a „cestova-
telský“ příběh tohoto výtvarného díla je zakončen jeho přepravou 
do Oblastního muzea v Mostě.

LITVÍNOV - Radní města Litví-
nova doporučili zastupitelům 
schválit výjimku z  Pravidel pro 
poskytování dotací a podpořit 
mosteckou nemocnici jedním 
miliónem korun z  rozpočtu 
města. Peníze má dostat Krajská 
zdravotní na projekt Obnova 
přístrojové techniky a na vyba-
vení šestinedělí. 

„Chceme tím dát najevo, že 
si uvědomujeme, že nemocnici 
používají i občané Litvínova. 
Je to gesto, kterým chceme ne-
mocnici podpořit,“ uvedl mís-
tostarosta Milan Šťovíček. Šes-
tinědělí v  mostecké nemocnici 
letos Krajská zdravotní z gruntu 
opravuje díky několikamiliono-
vému daru od Vršanské uhel-

né. Hotovo by mělo být ještě 
v letošním roce. Nové oddělení 
šestinedělí bude vybaveno čtyř-
mi nadstandardními jednolůž-
kovými pokoji s vlastním so-
ciálním zařízením. Zároveň se 
zrekonstruují tři třílůžkové po-
koje ve standardním provedení, 
modernizací projde také sociál-
ní zařízení a ostatní zázemí od-
dělení. V rámci akce se plánuje 
také rekonstrukce centrální 
chodby, přičemž se počítá s vý-
měnou veškerých dveří včetně 
zárubní, opravou povrchů a ras-
trovým podhledem s novými 
svítidly. Rekonstruované pro-
story budou přímo propojeny 
s již zmodernizovaným odděle-
ním porodnice.  (pur)

Když se Hněvín 
promění v Karlštejn

Premiéra pod širým nebem měla velký úspěch!

MOST – Na hradě Hněvíně 
se konala plánovaná obnove-
ná premiéra muzikálu Noc na 
Karlštejně v režii Zbyňka Srby. 
A měla velký úspěch! 

Diváci odcházeli s  nad-
šením. „Bylo to neskutečně 
nádherné. Všichni krásně zpí-
vali, bylo to vtipné, nádherně 
nasvícený hrad a okouzlují-
cí atmosféra. Byl to pro mě 
balzám na duši. Šla bych na 
to ještě jednou,“ sdělila své 
dojmy krátce po představení 
divačka Markéta. Premiéru 
si nenechal ujít ani primátor 
města Jan Paparega. 

Noc na Karlštejně měla 
v  mostecké činohře premi-
éru 17. září 2011. Otto Liš-
ka byl dokonce nominován 

na Cenu Th álie za roli krále 
Petra, kterého ve fi lmovém 
zpracování ztvárnil Waldemar 
Matuška. Příští reprízy se ko-
nají u příležitosti oslav 700. 
výročí narození Karla IV. Pod 
širým nebem v kulisách hradu 
Hněvín v hlavních rolích uvi-
dí diváci kromě Lucii Jagerčí-
kové také Miroslava Večerku. 
Dále se můžete těšit na Jakuba 
Dostála, Reginu Razovovou, 
Ondřeje Dvořáka, Zdeňka 
Košatu, Karolínu Herzinovou, 
Bohuslava Patzelta a mnoho 
dalších.

Další reprízy se uskuteční 
v  termínech 24., 26. června 
a 1., 2. a 3. července 2016 opět 
od 21 hodin. Vstupenky jsou 
již vyprodány.  (ina)

Litvínov podpoří 
mosteckou nemocnici

ÚSTECKÝ  KRAJ – Fotografi cká 
soutěž pro amatéry i profesi-
onály na téma: „Proč mám rád 
Ústecký kraj“ je v plném prou-
du. Až do 15. srpna můžete za-
chytit svým fotoaparátem vše, 
co vás v regionu zaujalo a co se 
v kraji změnilo za uplynulých 
15 let. 

Soutěž odstartovala v rámci 
projektu 15 let Ústeckého kraje 
a je rozdělena do tří kategorií: 

„Příroda“, „Architektura“ a „Ži-
vot v kraji“. Zaslané fotografi e 
budou umístěny na webových 
stránkách kraje (http://15le-
tuk.kr-ustecky.cz//), které byly 
spuštěny k patnáctiletému výro-
čí jeho vzniku. Zde také najdou 
zájemci veškeré podrobnější in-
formace včetně pravidel.

O fi nalistech soutěže rozhod-
ne do konce srpna veřejné hla-
sování. Závěrečný verdikt o ví-

tězi hlavní ceny bude v  rukou 
odborné poroty, přičemž vítěz 
obdrží hodnotnou cenu od Ús-
teckého kraje v hodnotě 10 000 
korun a vyhlídkový let malým 
letadlem. Pro milovníky foto-
grafování to jistě bude skvělá 
příležitost, jak získat neopako-
vatelné záběry regionu z  ptačí 
perspektivy. Na výlet letadlem 
se mohou těšit také první tři 
účastníci ocenění veřejností za 

každou kategorii, dalších třináct 
účastníků s  nejvyšším počtem 
hlasů v  každé kategorii získá 
volné vstupenky na vybrané 
akce v regionu Ústeckého kra-
je - veslařské a kanoistické akce 
v  Labe Aréně Račice, letecké 
dny a akce na letišti v Roudnici 
nad Labem, motoristické závo-
dy a akce na autodromu v Mostě  
a závody koní na mosteckém hi-
podromu.

Foťte lásku k Ústeckému kraji 
a vyhrajte hodnotné ceny

  Herci byli úžasní a vtipní.

  Atmosféra byla přímo kouzelná.

  Primátor Mostu Jan Paparega, že „jeptišky“ budou zase „doma“.

  Mostecká nemocnice dostane od Litvínova milion korun.

  Fotosoutěž Proč mám rád Ústecký kraj potrvá až do poloviny srpna. Jedna z příležitostí jak vyplnit letní dovolenou.
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Šťastná mladá 
rodina

S Tomášem spolu chodili ně-
kolik měsíců a milovali se čím 
dál víc. Byl to její první kluk. Byl 
skvělý, úžasný, nejlepší mužský. 
Měla v  životě štěstí, že potkala 
právě jeho. Její rodiče se roze-
šli, když byla ještě dítě. Dobře 
si pamatovala, jak 
matka celé večery 
probrečela. Bouřli-
vé hádky, když otec 
odmítal platit ali-
menty. Na všechny 
ty naschvály, které 
si rodiče dělali. Na 
otcovy milenky 
a matčin smutek. 
Dlouho si mysle-
la, že ona žádného 
muže mít nebu-
de. Neměla zájem 
o zradu a scény, 
na které byla zvyklá z  domo-
va. Tomáš byl jiný než ostatní. 
Věrný, milý, chápavý. S  ním si 
dokázala představit svůj život. 
Plánovali spolu, jak budou jez-
dit po světě, poznávat cizí kraje, 
poznávat lidi, učit se. A jednou 
založí rodinu. Když zjistila, že 
je těhotná, byla nejprve trochu 
zaskočená. Pak si ale uvědomila, 
že tak to má být. Rodina a dítě 
je základ všeho. Teď jsou mladí, 
mají hodně sil a elánu. Teď je 
čas, kdy mohou vychovat skvě-
lého člověka. Tomášovi řekla to 
sladké překvapení večer. Připra-
vila večeři, zapálila svíčky. Byla 
to pro ni událost. Nejhezčí oka-
mžik jejího života. Tomáš ji ale 
překvapil. Nereagoval tak, jak si 
představovala. Nebyl nadšený, 
nejásal. Jen zíral, bledý a zara-
žený. Pak začal mluvit a ona se 
propadala do svého soukromé-
ho pekla, které prožívala už jako 
dítě. Tomáš nechtěl žádnou ro-
dinu. Necítil se na výchovu dí-
těte. Ještě ne. Chtěl přesně to, co 
spolu plánovali. Jezdit po světě, 
poznávat, užívat si. Řekl, že by si 
měla nechat dítě vzít. Pokud to 
neudělá, bude na jeho výchovu 
sama. On nemá vůli ani peníze, 
aby jí pomáhal. Také řekl, že si 
neumí představit, že s  ní tráví 
zbytek života. Je mu s ní dobře, 
baví ho to, ale nechce s  ní žít. 
Raději by se měli rozejít. Zírala 
neschopná slova. Pak ho vyho-
dila. Vyhnala ho ze svého bytu, 
ale nedokázala ho vyhnat ze 
života. Proplakala několik dnů 
i nocí. Čekala, že jí zavolá, přijde 
za ní, omluví se. Nic z  toho se 
nestalo. Pak se dozvěděla, že se 
chystá na prázdniny do Skotska. 
Plánoval si dvouměsíční cestu 
bez ní. Choval se, jako by se nic 
nedělo. Ten den se přestala trá-
pit. Celým jejím tělem cloumal 
vztek a strašná zlost. Pochopila, 
že lásku cítila jen ona. Pro něj to 
byla zábava. Byl stejně nezod-
povědný, lehkomyslný, sobecký 
jako její otec. Jako všichni muži. 
Její láska se změnila ve strašnou 
nenávist. Rozhodla se, že mu 
zničí život. Dostane ho až na 
samé dno, na kolena. Nejprve 
za ním šla a řekla, že se rozhod-
la pro potrat. Chtěla ale peníze. 
Když jí je nedá, dítě bude muset 
porodit. Pak ale bude muset pla-
tit dalších pětadvacet let na jeho 
výživu. Musí se vzdát cesty do 
Skotska, místo prázdnin začít 
s  brigádou a zaplatit za chybu. 
Tomáš nakonec souhlasil. Zů-
stal doma, našel si práci a cestu 
do Skotska zrušil. Dal jí peníze, 
které měl na prázdniny připra-
vené. Ten den šla a všechny 
peníze utratila. Koupila si věci, 
které nepotřebovala. Jen tak pro 
potěšení. Tomáš se jí vyhýbal, 
myslel si, že už je vše vyřešené. 
Po prázdninách začal opět cho-
dit do školy. Měl před sebou ješ-

tě dva semestry. Když se znovu 
potkali, už na ní bylo těhoten-
ství znát. Zíral na ni neschopný 
slova. Smála se mu. Myslel si, že 
se jí zbaví, že ji odbyde několika 
tisícovkami a bude mít po pro-
blému. To ani náhodou. Ona se 

rozhodla to dítě mít 
a od něj bude chtít 
plnění všech povin-
ností, i kdyby měla 
jít k  soudu. Tomáš 
se začal bránit. Do-
hodli se, že to dítě 
nechce. Zaplatil jí 
za potrat. Je to její 
rozhodnutí, ona ho 
chtěla, tak ať se po-
stará sama. Od něj 
neuvidí ani korunu. 
Smála se dál. To 
se ještě uvidí. Pak 

začala chodit za ním do školy, 
čekala na chodbě, když odchá-
zel se spolužáky. Dělala scény. 
Plakala, prosila, ať ji neopouští. 
Jindy každému ze známých vy-
právěla, jak ji nutí, aby se dítě-
te zbavila. Každému, kdo ji byl 
ochotný poslouchat, vyprávěla, 
jak strašně se k ní chová. Jak se 
blížil termín porodu, začala svůj 
tlak stupňovat. Obrátila se na 
jeho rodiče. Prosila je, aby jí po-
mohli. Tomáš chce, aby se dítě 
nenarodilo živé. A když se na-
rodí, aby dítě zabila. Stejné his-
torky vyprávěla i ve škole, kde 
Tomáš studoval. Marně ji Tomáš 
přesvědčoval, ať toho nechá. Ať 
mu dá pokoj. Když se narodil 
malý Tomášek, myslela jen na 
to, jak by ublížila jeho otci. Dítě 
ji vůbec nezajímalo. Do porod-
nice za ní Tomáš nepřišel. Vo-
lala mu, nechávala vzkazy. Pro-
sila, ať se na dítě přijde alespoň 
jednou podívat. Nakonec ho 
přemluvila. Řekl, že k ní přijde 
večer. Domluví se na tom, co 
bude dál. Konečně ho měla tam, 
kde ho chtěla mít. Když večer 
přišel, byla připravená. Jen co se 
usadil v  pokoji, začala rozesílat 
SMS. Prosila o pomoc. Tomáš 
přišel k ní domů, bojí se, že ublí-
ží jí i dítěti. Chlapečka si nechtěl 
ani pochovat. Prohlédl si dítě, 
opřel se přitom o dřevěný okraj 
postýlky. Podala mu peřinku, 
aby dítě přikryl. Pak řekl, že jí 
bude platit alimenty, ale starat 
se o něj nechce. Najednou se 
na něj vrhla. Začala ho drápat 
nehty do krku i obličeje. Snažil 
se jí zachytit ruce. Bránil se. Pak 
ji odstrčil, až upadla na pohovku 
a odešel. Práskl za sebou vzteky 
dveřmi, obličej celý poškrábaný. 
Jen co odešel, běžela k  dítěti. 
Přitiskla chlapečkovi peřinku na 
obličej. Netrvalo to dlouho. Dítě 
přestalo dýchat, zmodralo a tiše, 
bez pláče a nářku zemřelo. Hned 
vzala telefon a volala o pomoc. 
Tomáš byl u ní, Zabil její dítě. 
Policie i záchranáři byli v  bytě 
během krátké chvíle. Našli tu 
zhroucenou mladou matku se 
stopami zápasu na rukou i v ob-
ličeji a mrtvé dítě. Naříkala, že 
dítě neubránila. Jeho otec ho 
udusil. Chtěla mu v tom zabrá-
nit, ale nemohla. Neměla sílu. 
Tomáše zatkli dřív, než došel 
domů. Byl rozrušený, v  obličeji 
a na krku čerstvé hluboké škrá-
bance. Při vyšetřování se potvr-
dilo, že z něj měla mladá matka 
strach už v těhotenství. Několik 
lidí vypovědělo, že jí vyhrožoval 
a nutil ji, aby dítě zabila sama. 
V  mobilu měla mladá matka 
několik zpráv, kterými prosila 
o pomoc. Na postýlce byly jeho 
otisky prstů. Žena skončila na 
psychiatrii. Ze smrti dítěte se 
zhroutila a pokusila o sebevraž-
du. Tomáš skončil před soudem. 
 (pur)

SOUDNIČKA

ÚSTECKÝ KRAJ – Minulý týden se v Ústí nad Labem konalo 2. pod-
nikatelské fórum Ústeckého kraje (informovali jsme v minulém vy-
dání). O čem dalším se na téma podnikání a změstnanosti v našem 
kraji debatovalo? 

Průmyslové „ruiny“ 
– co s nimi?

Dvě miliardy korun pošle stát 
do Ústeckého, Karlovarského 
a Moravskoslezského kraje na 
regeneraci starých průmyslo-
vých a zemědělských areálů. 
Dotační program je určen pro 
kraje i obce. Žádat mohou na 
regeneraci areálů do 10 hektarů 
plochy. Za státní peníze budou 
moci obce a kraje zrenovovat 
staré areály a přeměnit je na 
moderní podnikatelské objekty 
a nově zrekonstruované podni-
katelské plochy. Z dotace budou 
moci také staré areály koupit. 
Peníze jsou dále určeny na od-
stranění nevyužitelných staveb, 
výstavbu páteřní infrastruktury, 
provedení nezbytných terén-
ních úprav, stavební, příprav-
né a  kontrolní práce spojené 
s  projektem. „Žádosti se budou 
přijímat tři měsíce po vypsání 
výzvy Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR. Místem podání 
žádostí bude Czech Invest. Mini-
sterstvo bude vypisovat výzvy ka-
ždý rok až do rou 2021,“ infor-
moval Jan Hana z  ministerstva 
průmyslu a obchodu. Už příští 
rok by mohly obce žádat v prv-
ní výzvě o 100 miliónů korun. 
V  dalších letech pak postupně 
o 300 a 500 miliónů korun. Do 
roku 2021 o dvě miliardy korun. 

Chybí řemeslníci a 
technici

V poptávce a nabídce trhu 
práce je stále disproporce. „ Pra-
covní síly se nedostává zejména 
v řemeslných profesích a technic-
kých povoláních. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí se proto 
zaměřuje na podporu souladu 
mezi požadavky na kvalifi kaci 
a tím, jakou kvalifi kaci neza-
městnaní mohou zaměstnavate-
lům nabídnout,“ uvedl Jiří Vaňá-

sek z MPSV. Ministerstvo proto 
podporuje trh práce hned něko-
lika způsoby. Nezaměstnaní na-

příklad mohou dostat příspěvek 
na cestu do práce v jiném regio-
nu. Ministerstvo dále podporuje 
zaměstnavatele, kteří nabízejí 
fl exibilní formu organizace prá-
ce. Způsobem, jak zvýšit kva-
lifi kaci nezaměstnaných, jsou 
i rekvalifi kace. Zaměstnavatelé 
mohou získat podporu na zříze-
ní pracovního místa. Až 300 000 
korun na jedno nové pracovní 
místo zřízené ve zvýhodněné 
průmyslové zóně Most - Joseph, 
nebo 200 000 korun na jedno 
nové pracovní místo zřízené jin-
de v Mostě. Také je možné získat 
50 procent nákladů na rekvalifi -
kaci nebo školení zaměstnanců. 

Priorita je školství
Situaci na trhu práce, kde 

stále více chybějí zaměstnan-
ci určitých profesí, komento-
val krajský radní Martin Kli-
ka. Zdůraznil, že je třeba řešit 
otázky školství v kraji. Tak, aby 
v evidenci Úřadu práce ČR ne-
končily děti, které odejdou ze 
špatně zvolených středních škol 

už v prvním ročníku. „Je to chy-
ba škol i sociálních pracovníků,“ 
uvedl Martin Klika. Podle něj 
by pomohlo například i pora-
denství pro děti a jejich rodiče, 
aby lépe volili vzdělávání a bu-
doucí kariéru s  ohledem na si-
tuaci na trhu práce v Ústeckém 

kraji. Další problém, který Mar-
tin Klika vidí v oblasti zaměst-
nanosti, je zneužívání sociální 
podpory: „Lidé jsou zadlužení, 
často v exekucích a nevyplatí se 
jim chodit do práce. Raději dělají 
práci na černo.“ 

Kraj i stát podporují 
podnikatele

Stát i kraj podporují podniká-
ní v Ústeckém kraji. V loňském 
roce se rozhodlo o realizaci 
patnácti velkých investic v kra-
ji v  celkové výši sedm miliard. 
Díky nim vznikne  1500 nových 
pracovních míst. Pro rok 2016 
vyhlásil Ústecký kraj dotační 
program na podporu začína-
jícím podnikatelům. Cílem 
programu je podpořit úspěšné 
nastartování inovací či zcela 
nových podnikatelských zámě-
rů. Pro rok 2016 vyčlenil kraj 
na podporu podnikatelů čtyři 
miliony korun. Dotace se po-
hybují od 30 do 200 tisíc korun. 
Na přelomu letošního a příští-

ho roku bude spuštěn dotační 
program podpory investic do 
nových zařízení a technologií. 
Program vyhlašuje ministerstvo 
průmyslu a obchodu a určen je 
pro malé a střední podnikání. 
Podnikatelé v  Ústeckém, Kar-
lovarském a Moravskoslezském 

kraji si rozdělí miliardu dvě stě 
tisíc korun. 

Voda - příležitost 
pro náš kraj

Ústecký kraj má mezi ostat-
ními kraji výsadní postavení, 
alespoň co se vody týká. „Voda 
je strategická surovina a pro 
Ústecký kraj je příležitost,“ pro-
hlásila předsedkyně HSR-ÚK 
Gabriela Nekolová. V Ústeckém 
kraji je voda v  rekultivacích, 
význam má důlní voda, kterou 
mohou používat jak zemědělci, 
tak fi rmy ve výrobních proce-
sech. Kraj má významné zdroje 
minerální vody, vodu v dopravě 
po Labské cestě a samozřejmě 
také přírodní vodu Krušných 
hor. Ve vodě v Ústeckém kraji je 
obrovský potenciál. Proto také 
vznikla nová platforma „Voda 
v Ústeckém kraji“. Ta má za cíl 
defi novat příležitosti a rizika 
Ústeckého kraje v oblasti vod 
a formulovat potřeby kraje 
v této oblasti.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem získala 
díky daru pro gastroenterologické oddělení další moderní přístroj. 
Spy-Glass DS je inovativní zařízení určené k vyšetření žlučových 
cest a vývodu pankreatu. 

Přístroj za více než tři mi-
liony korun  se skládá ze dvou 
jednotek – tzv. videověže, ta 
vytváří digitální obraz na moni-
toru, a samotného „Spyscopu“, 
speciálního zařízení  umožňu-
jícího  přímé vyšetření – zob-
razení žlučových cest a vývodu 
slinivky. A také zákroky, jako je 
biopsie, drcení kamenů či zprů-
chodnění striktury.

„Metoda v  této podobě nemá 
přímou alternativu. Vyšetření 
žlučových cest s  přímým zobra-
zením se dosud provádělo buď 
systémem dvou endoskopů, které 
současně s  rentgenovou kont-
rolou ovládali dva lékaři, ane-
bo  cestou, kdy intervenční ra-
diolog přes kůži a játra napíchne 
žlučovod, vytvoří se kanál a poté 
zavádí přístroj endoskopista. 
Ani jedna z metod se v severních 

Čechách nikdy neprováděla,“ 
osvětlil primář gastroentero-
logického oddělení  Jiří Stehlík 
s tím, že nová metoda je šetrněj-
ší, může bezprostředně navázat 

na běžné ERCP, lze ji opakovat 
a pacienta nezatíží více či jinak 
než obvyklé vyšetření pomocí 
zmíněné ERCP.

Digitální technologie umož-
ňuje mnohem preciznější zob-
razení a možnost hodnocení 
nálezu než fi brooptický starší 
přístroj. „V současnosti jde ve svě-
tě a zvláště ve střední Evropě stále 

o exkluzivní metodu,“ zdůraznil 
dále primář. Díky přístroji  již 
není nutné indikované přípa-
dy odesílat do jiného zařízení. 
„Technologie byla dosud dostup-
ná pouze v  Ostravě a Jablonci 
nad Nisou. Doplní se tak škála 
zobrazovacích metod určených 
pro diferenciální diagnostiku 
a eventuálně i terapii onemoc-
nění žlučových cest a pankreatu, 
kterou na severu Čech nikde ne-
praktikují,“ uvedl generální ředi-
tel Krajské zdravotní Petr Fiala.

„Pokud bude nový výkon na-
smlouván jako nová možnost, 
bude ziskový. Endoskopické cen-
trum a gastroenterologické od-
dělení naší nemocnice patří mezi 
renomovaná pracoviště v  obo-
ru v  rámci celé České republiky 
a nové technologie samozřejmě 
zvyšují prestiž a exkluzivitu jak 
oddělení, tak zdravotnického za-
řízení,“ konstatoval  Josef Lieh-
ne, ředitel zdravotní péče Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem. (sol)

Fórum s podnikateli: o dotacích 
na ruiny, chybějících řemeslech 

a vodě, která je „nad zlato“

Ústecká nemocnice má nový 
přístroj na vyšetření žlučníku

  V Masarykově nemocnici se bude žlučník vyšetřovat exkluzivní metodou.

  Na podnikatelském fóru prezentoval pakt zaměstnanosti krajský radní Martin Klika.
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Přední evropský producent nerostných surovin hledá do svých řad 
zaměstnance na pracovní pozici:

OPERÁTOR VÝROBNÍ A BALÍCÍ LINKY
požadujeme:

• vzdělání odborné vyučení bez maturity
• obsluha VZV

nabízíme:
• zajímavé mzdové ohodnocení 
• udržování a obnovování kvalifi kace
• 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 vedoucího provozu 
p. Laitla po až pá v době od 7,00 do 13,00 hodin na tel. 474 638 082, 
e-mail: laitl@keramost.cz  

KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, Most, PSČ 434 01, zaměstnanec-
ké oddělení, tel.: +420 476 442 522, e-mail: ulrychova@keramost.cz 

Obec Strupčice se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kra-
ji. Leží asi 8 km východně od Chomutova. Severně od obce se na-
chází dobývací prostor Lomu Vršany a na východě ji od Malého 
Března odděluje těleso rekultivované výsypky. 

Starostou ve Strupčicích 
je Luděk Pěnkava už čtvrté 
volební období. V obci s roč-
ním rozpočtem pětadvacet 
milionů korun a téměř devíti 
sty obyvateli se za posledních 
deset let podařilo mnohé vy-
budovat a zvelebit. Místní 
jsou tu spokojeni, o čemž 
svědčí i stále se zvyšující po-
čet obyvatel. 

Co se podařilo v obci v po-
sledních letech nového vybu-
dovat a vytvořit?

V  loňském roce jsme tu vy-
budovali novou sportovní halu. 
Před třemi lety jsme postavili 
nový dům s pečovatelskou služ-
bou pro naše seniory. V  něm 
vznikla nová dětská ordina-
ce a vybavila se ordinace pro 
dospělé. Podařilo se nám také 
zkrášlit náš obecní úřad, který 
má novou fasádu. Jako obec 
zaměstnáváme čtrnáct 
lidí, kteří nám dělají 
celkovou údržbu 
po celé vsi, hlavně 
zeleně. Provádí 
ale také napří-
klad opravy 
fasád, stej-
ně jako 
tu na 
rad-

nici a další drobné opravy, tře-
ba kanalizace, chodníky, prostě 
prakticky všechno umíme sami. 

Pořídili jsme v  loňském roce 
také zcela novou požární cis-
ternu pro naše hasiče, a to za 
podpory Vršanské uhelné. Vůz 
vyšel na pět milionů korun. Ha-
sičský spolek, který tu funguje 
výborně, se začal aktivovat ně-
kdy před sedmi osmi lety. Mají 
dnes asi 70 členů, z  toho polo-
vinu tvoří děti. Máme výjezdní 
jednotku, zasahují od Boleboře 
až po Polerady. S  dětmi dělají 

požární sport 
a zúčastňují 
se soutěží. 

J a k ý 
projekt 
m á t e 
teď před 

s e b o u , 

na čem pracujete?
Letos opravujeme Holešic-

kou ulici. Je to přístupová ces-
ta, kterou k  nám lidé přijedou 
po cyklostezce. Ta se dokončila 
nedávno a vede z  Chomutova. 
Cyklostezku vybudoval Ústec-
ký kraj. Oprava Holešické ulice 
nás vyjde na tři miliony korun. 
Začali jsme letos a letos ji i do-
končíme. Je dlouhá zhruba pět 
set metrů a vede směrem k naší 
rozhledně. 

Vy máte v obci také rozhled-
nu?

Tu máme už čtyři roky. Posta-
vili ji dobrovolníci z prázdnino-
vé školy Lipnice zadarmo. Točili 
dokumentární fi lm o Mostecku 
a hledali místo, kde by byl vi-
dět kontrast, na jedné straně 
hnědouhelný lom a na druhé 
nedotčená krajina. Našli jsme 
pozemek na horizontu nad ves-
nicí. Rozhledna stojí na okraji 
velkodolu Vršany. Za jámou 
jsou vidět Krušné hory a na 
druhé straně vísky, které nejsou 
dotčené těžbou. Rozhledna je 
vysoká sedm a půl metru, celá 

je dřevěná a má 24 schodů. 
My ji pravidelně udržujeme 
a pečujeme o ni. Lidé jsou 
z ní nadšeni a máme na ní 
i turistickou známku. 

Co máte ještě v plá-
nu v letošním roce? 

Dlouhodobě spo-
lupracujeme s Vršan-
skou uhelnou, která 

nás podporuje 
v  různých projek-
tech a akcích. Le-
tos bychom chtě-
li prostředky od 
Vršanské uhel-

né využít i na 
opravu střechy 

k o s t e l a . 
K o s t e l 

svatého Václava pochází ze 14. 
století. V současné době se tu 
konají bohoslužby, také koncer-
ty nebo svatební obřady. Kostel 
ale potřebuje kompletní rekon-
strukci. Nejdříve ale začneme se 
střechou. Pak bychom chtěli i to 
ostatní, jako jsou vnitřní opravy, 
fasáda…Bude to běh na několik 
let. 

Jak se v  obci místním žije 
a co jim tu nejvíc chybí?

Myslím, že se tu místním žije 
dobře. Svědčí o tom i to, že se 
sem hodně lidí přestěhovalo 
z  okolních větších měst, jako 
je Chomutov, Jirkov, Most, ale 
i Litvínov. Rozprodány máme 
až na jedinou všechny parcely 
na rodinné domky a plánujeme 
do budoucna ještě další. Nejvíc 
tady asi chybějí nové obecní 
byty. I v tomto směru ale máme 
další plány. Co se týče služeb, 
tak tady máme téměř vše. Po-
třeba by bylo také více parko-
vacích míst. Nová jsme vybudo-
vali tady před obecním úřadem 
na návsi. Lidé ale chtějí parko-
vat u domů. To je ale problém, 
protože chybějí místa, kde by se 
parkování vybudovalo. 

Co byste si v obci nejvíc 
přál?

Nejvíc asi to, aby tu byli lidé 
spokojení a aby využívali vše, co 
tady mají k dispozici a neseděli 
doma. Aby zašli na sportoviště, 
do knihovny apod. Relativně se 
nám podařilo udělat hodně věcí 
a jsme spokojeni. Možná bych si 
přál i více bytů pro mladé. Pri-
oritně, aby tady žili. Hodně lidí 
říká, že jsou zde spokojeni a pa-
radoxně nejvíce ti, kteří se sem 
přestěhovali a mají možnost to 
porovnat s něčím jiným. 

Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

STRUPČICE – Ne každá obec s několika stovkami obyvatel se 
může pochlubit moderně vybaveným sportovním areálem s kou-
palištěm a sportovní halou. Ve Strupčicích se moderní a krytá 
sportovní hala vybudovala v loňském roce. 

Sportovní halu vybudovali 
v  obci za jediný rok. Velikost 
objektu je pro představu zhru-
ba 40 krát 20 metrů. Hala dis-
ponuje novými šatnami a toa-
letami, je zde posilovna, fittnes 
sál a velká tělocvična. Nechy-
bí tu ani bar, kde se mohou 
sportovci občerstvit a napít. 
„Halu využíváme zejména na 
fotbal, házenou, florbal, bad-
minton… Může se tu hrát ale 
i tenis, volejbal apod. Výstavbu 

haly podpořila Vršanská uhel-
ná. Zahájili jsme spolupráci 
s  mosteckými Černými anděly. 
Ti nám nabídli pomoc vytvořit 
tu oddíl házené,“ říká starosta 
Strupčic Luděk Pěnkava. Stá-
vající kroužek házené navště-
vuje kolem dvaceti až třiceti 
dětí. „Z  něj by se měly vybrat 
holky, které budou mít o háze-
nou větší zájem,“ doplnil sta-
rosta. Oddíl fungující pod kří-
dly Černých andělů by tu mohl 

fungovat už od podzimu letoš-
ního roku. Nově mají v  plánu 

ve Strupčicích také zřídit od-
díl florbalu. To vše tu mohou 
místní realizovat díky novému 
sportovnímu stánku. „Výstav-
ba sportovní haly trvala pouze 
jediný rok. Náklady se vyšpl-
haly na třicet milionů korun. 
Pětadvacet milionů korun činí 
dotace z  ROP Severozápad,na 
jejíž proplacení zatím ještě stá-
le čekáme,“ uvedl starosta. Ten 
mimo jiné připomněl, že spor-
tovní halu obec vybudovala 
v  těsném sousedství sportov-
ního areálu a koupaliště. Míst-
ní tak mají sportování a aktiv-
ní relax soustředěný v jednom 
místě. Koupaliště a sportovní 
areál ale slouží i k  setkávání 
místních. „V hale se konal na-
příklad obecní ples. Na něj při-
šlo přes tři sta lidí,“ zmínil ještě 
starosta.

Sportovní areál se rozrostl o novou halu

Jak se žije ve Strupčicích…

Dvojstránku připravila
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

V obci se mohou chlubit novou V obci se mohou chlubit novou 
sportovní halou, jejíž výstavbu sportovní halou, jejíž výstavbu 
podpořila Vršanská uhelná.podpořila Vršanská uhelná.

Součástí haly je i velký Součástí haly je i velký 
sál na fotbal, házenou, sál na fotbal, házenou, 

fl orbal a další sporty.fl orbal a další sporty.

Starosta Luděk Pěnkava je ve Starosta Luděk Pěnkava je ve 
funkci už čtvrté volební období.funkci už čtvrté volební období.
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STRUPČICE – Ve Strupčicích mají pro bydlení k dispozici na 
padesát obecních bytů. Historicky tu začínali s pětadvaceti byty. 
O volné je tu velký boj. Obec proto plánuje výstavbu nového 
obecního domu. 

Zhruba před deseti lety vznikl 
v obci nový bytový dům s devíti 
byty. V roce 2013 se vybudoval 
také nový dům s pečovatelskou 
službou, aby se do něj mohli 
přestěhovat senioři, a uvolnili 
tak byty pro mladé. „Tento zá-
měr jsme zvažovali již dlouhou 
dobu, abychom uvolnili nájemní 
byty pro mladé. Zrealizovat jsme 
ho mohli i díky dotaci z MMR ve 
výši pěti milionů korun. Náklady 

na celý dům se vyšplhaly na 18 
milionů korun,“ pochlubil se 
starosta. V  domě s  pečovatel-
skou službou je devět bytů pro 
seniory v  prvním a druhém 
patře. „Celkem máme dnes 45 
obecních bytů. Chtěli bychom do 
budoucna vybudovat ještě další 
z  bytových domů, kde by mělo 
vzniknout dalších dvanáct byto-
vých jednotek. Na dům se nyní 
zpracovává projektová doku-

mentace,“ zmínil starosta Luděk 
Pěnkava s  tím, že byty by měly 
být prioritně určeny pro mladé 
lidi, kteří vyrostli ve Strupčicích 
a nechtějí se odsud stěhovat 
jinam. Stávající bytovky jsou 
zhruba patnáct až dvacet let po 
rekonstrukci a podle starosty 
jsou v  dobrém stavu. Základní 
nájemné v  obecních bytech je 
stanoveno na 45 korun za metr 
čtvereční. „Máme velký nedo-
statek bytů. Kdybychom měli 
dalších třicet, tak bychom je bez 
problémů naplnili,“ podotýká 
starosta a vysvětluje: „Ze sídli-
ště chtějí lidé pryč. Většinou ale 

nemají peníze na pozemek a na 
to, aby si postavili rodinný dům. 
Proto chtějí k nám do obecních 
bytů.“ Výstavbu obecních domů 
obec realizuje z  vlastního roz-
počtu a bez dotací. Náklady na 
nový bytový dům se předpoklá-
dají ve výši zhruba 12 milionů 
korun. „Nevylučujeme úvěr na 
tento dům. Dnes jsou poměrně 
příznivé úrokové sazby, takže by-
chom poté splácení mohli pokrýt 
z nájmů,“ předpokládá starosta. 
Pokud se nikde nevyskytne žád-
ný zádrhel, mohli by se místní 
nových obecních bytů dočkat 
do dvou let. 

Ordinace fungují 
v obci díky 
uhelným penězům

STRUPČICE – Obec s ne-
celou tisícovkou obyvatel 
má k dispozici i svého léka-
ře. A to nejen pro dospělé, 
ale i pro děti. S  vybudová-
ním a novým vybavením or-
dinací pomohla Strupčicím 
Vršanská uhelná. 

Lékařské ordinace fun-
gují v domě s pečovatelskou 
službou, který se tu nově 
vybudoval před třemi lety. 
Kromě toho je v přízemí 
objektu umístěna také pošta 
a knihovna se společenskou 
místností, kde se odehrávají 
akce menšího charakteru. 
Ordinace jsou tu dvě. Pro 
děti i dospělé. „Dětskou or-
dinaci nám pomohla zafi -
nancovat Vršanská uhelná. 
Ordinaci jsme tak po 40 le-
tech vrátili do vsi. Ordinuje 
tu paní doktorka, která má 
svou ordinaci také v  Jirkově, 
odkud jezdí sem k nám dva-
krát týdně. Naši si tu tak mo-
hou zařídit dětské prohlídky, 
očkování apod. a nemusejí 
zajíždět až do Jirkova a če-
kat tu dlouhé hodiny,“ zmí-
nil starosta Luděk Pěnkava. 
Kromě toho funguje v domě 
s  pečovatelskou službou 
i ordinace lékaře pro do-
spělé. S  dětským se tu pro-
střídávají, takže pacientům 
vyhovuje i jediná čekárna, 
kterou mají pro obě ordina-
ce společnou. Díky uhelným 
penězům se podařilo ordi-
naci pro dospělé také nově 
vybavit. „Lékař pro dospělé 
fungoval ve stísněných pro-
storách. Teď má nové pro-
story. I zdejší ordinaci jsme 
vybavili s pomocí Vršanské 
uhelné,“ doplnil ještě staros-
ta Pěnkava. 

STRUPČICE – Strupčice jsou oblíbeným místem, kam lidé 
utíkají z okolních větších měst a sídlišť. Pozemků pro výstavbu 
rodinných domků tu tak mají už poskrovnu. Za deset let obec 
prodala na osmdesát parcel. Volná zbývá jen jediná! 

V  minulých letech obec na-
bízela pozemky na výstavbu 
rodinných domků za velmi 
nízké ceny. „Domy si postavili 
naši noví obyvatelé, kteří jsou 
nejčastěji z  Mostu, Chomutova, 
Jirkova, ale i z  Litvínova. Začí-
nali jsme v  roce 2004 a parcely 
jsme prodávali za sto osmdesát 
korun za metr čtvereční,“ říká 
starosta Strupčic Luděk Pěnka-
va. Mezitím ceny ale podražily 
až na současných 840 korun za 
metr čtvereční. Přesto obec za 

pozemky „moc netrhne“. „I tak-
to navýšená cena je přijatelná 
a pro nás je téměř za náklady. 
Kompletně jsme tyto pozem-
ky zasíťovali včetně veřejného 
osvětlení, komunikací, kanaliza-
ce, elektřiny, plynu apod. Zbývá 
nám už jen jediná volná takto 
připravená parcela,“ zmiňuje 
Luděk Pěnkava. Rodinné dom-
ky se nacházejí v obci ve čtyřech 
lokalitách. 

Strupčice výstavbu dalších 
rodinných domků plánují i do 

budoucna. Už ne ale v  takové 
míře. „Do budoucna chceme 
ještě další rodinné domy v obci. 
Máme území, kde by mohlo 
vzniknout ještě kolem dvaceti 
parcel. Tím bychom ale rozvoj 
obce chtěli ukončit. Nechceme ji 
za každou cenu extrémně rozví-
jet. Už je nás tu dost, třetina vsi je 
u nás nová,“ říká k rozvoji obce 
starosta. V obci v současné době 
žije téměř devět stovek obyvatel. 
Ještě před osmi lety jich zde žilo 
sedm set. Snižuje se také i věko-
vý průměr obyvatelstva. „Nejví-
ce nových lidí je ve věkové hrani-
ci třiceti či čtyřicet let. V danou 
chvíli převládají u nás mladí,“ 
podotýká starosta. 

STRUPČICE – Jednou z  priorit pro nejbližší období je pro 
Strupčice záměr přístavby pro místní mateřskou školu. Tím by se 
měla navýšit její kapacita a dnes rozdělené třídy by mohly fungo-
vat pod jednou střechou. 

V  současné době navštěvuje 
mateřskou školu ve Strupčicích 
40 dětí. Ještě jednu odlouče-
nou třídu s předškolními dětmi 
mají v  obci v  prostorách míst-
ní základní školy. Navštěvuje ji 
dvacet dětí. „Tato třída je umís-
těna ve školní budově, v družině. 
Když mají žáci výuku, fungují 
tyto prostory pro školkové děti. 
Je to ale z  hlediska organiza-
ce komplikovanější,“ připustil 
starosta obce Luděk Pěnkava. 
Celkem mají v obci 60 dětí, kte-
ré navštěvují mateřskou školu. 
„I tento počet je dnes na hraně, 
proto chceme navýšit kapacitu. 
Ta by se měla rozšířit o dvacet 

osm míst. Odloučenou třídu 
bychom mohli poté využívat už 
pouze jako družinu a nechat si 
ji jako budoucí rezervu mateřin-
ky,“ nastínil starosta. S přístav-
bou by obec chtěla začít ještě 
letos. Zatím ale čeká na dotační 

prostředky. Celkové náklady se 
odhadují na sedm milionů ko-
run. „Projekt máme hotový. Po-
kud uspějeme s žádostí o dotaci, 
vyhlásíme výběrové řízení a za-
čneme stavět. Rádi bychom, aby 
sem mohly první děti přijít 1. 
září 2017,“ dodal Luděk Pěnka-
va. V minulých letech se v ma-
teřince vybudovalo nové dětské 
hřiště. Finančně ho podpořila 
Vršanská uhelná. 

Sháňce po bytech by měl ulevit nový dům

Na rodinné domky zbývá 
jen jediná parcela

Mateřinka praská ve švech, 
plánuje se přístavba

STRUPČICE – Patřičně pyš-
ní jsou v obci na svou základní 
školu. V  loňském roce tu po-
prvé otevřeli i dvě první třídy. 
O strupčickou školu mají zá-
jem i z okolních obcí.

V obci mají to štěstí, že mají 
svou základní devítiletou ško-
lu. Ta se dokonce, na rozdíl od 
opačných trendů ve městech, 
stále více naplňuje. „V  loňském 
roce jsme tu otevírali dvě první 
třídy. Na jednu třídu připadalo 
totiž třicet dětí, proto jsme je roz-
dělili. Stalo se nám to po čtyřiceti 
letech. Dětí stále přibývá,“ tvrdí 
starosta Strupčic Luděk Pěnka-
va. Za deset let vzrostl počet dětí 
ve Strupčicích ze 110 na 170. 

Strupčickou základní školu 
ale také navštěvují i děti z okol-
ních obcí. „Z  městských škol 
raději posílají děti sem k nám. 
Naši školu také velmi podporuje 
Vršanská uhelná,“ zmínil dále 
starosta. 

Letos například škola díky 
tomu, že uspěla v  grantovém 
programu Chytré hlavy pro 
Sever, bude moci nakoupit pří-
strojové vybavení pro fyzikální 
a chemické pokusy. V loňském 
roce věnovala zdejší základní 
škola svůj projekt nově otevřené 
první třídě. „Grantový program 
Chytré hlavy nikdy neopomine-
me, pro školu je to významná 
pomoc,“ říká o projektu ředitel-
ka školy Jana Mišková. Těžební 

společnost Vršanská uhelná je 
dlouhodobě partnerem školy 
a v minulosti už Strupčicím ne-
jednou pomohla. „Za pomoci 
prostředků od těžebních společ-
ností jsme již mohli z programu 
Spolužití v  minulosti pořídit di-
gitální jazykovou učebnu s od-
poslechem každého dítěte, uspěli 
jsme v programu Chytré hlavy 
s projektem ‚Interaktivně a prak-
ticky přírodou‘ a vybavili učebnu 
přírodopisu interaktivní tech-
nikou, digitálními mikroskopy 
a měřicími pomůckami pro tes-
tování půdy a vody. Díky Chyt-
rým hlavám máme také mobilní 
tabletovou učebnu, zatím s 12 
tablety pro práci žáků ve dvoji-
cích,“ prozradila dále ředitelka 
školy Jana Mišková.

Základní škola se 
naplňuje dětmi 

i novým vybavením

Ve Strupčicích mají v současné Ve Strupčicích mají v současné 
době 45 obecních bytů. Plánuje se době 45 obecních bytů. Plánuje se 

vybudovat nový dům s 12 byty.vybudovat nový dům s 12 byty.
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Z Rady města Litvínova

Dotace na sociální 
práci

Rada města souhlasí se vstu-
pem Litvínova do projektu mi-
nisterstva práce a sociálních věcí, 
který podporuje sociální práci 
v obcích, zejména v sociálně vy-
loučených lokalitách. Projekt za-
jišťuje obcím alokaci fi nančních 
prostředků na osobní náklady 
dvou nových sociálních pracov-
níků na dva roky, vzdělávání so-
ciálních pracovníků, zahraniční 
cesty i vybavení. „Pokud bude 
město začazeno do 15 vybraných 
pilotních měst, pak se může za-
pojit do uzavřené výzvy a čerpat 
fi nance na zlepšení situace v soci-
álně vyloučené lokalitě prostřed-
nictvím personálního posílení 
s  důrazem na klientskou práci 
v  terénu ,“ informovala radní 
vedoucí odboru školství a soci-

álních věcí Veronika Knoblocho-
vá. Spoluúčast města by měla být 
pět procent celkových nákladů. 

Smlouvy se zveřejní
Od 1. června platí pro Lit-

vínov povinnost zveřejňovat 
smlouvy a objednávky ve ve-
řejném registru smluv. V Infor-
mačním systému registru smluv 
bude smlouvy a objednávky 
zveřejňovat také Městská policie 
Litvínov, městské příspěvkové 
organizace a organizace založe-
né městem. Rada města zároveň 
zrušila nadbytečné usnesení 
z  roku 2015, které nařizovalo 
zveřejňování smluv na Portá-
le veřejné správy. Od 1. června 
2015 město takto zveřejnilo 441 
smluv. Všechny budou dál ve-
řejně přístupné na původním 
místě Portálu veřejné správy. 
 (pur)

LITVÍNOV – V  Litvínově se 
připravuje druhá soukromá 
základní škola. Ke sportovní 
přibude soukromá škola, která 
má pracovat na principech wal-
dorfské pedagogiky.

Záměr rozšířit už fungující 
mateřskou školu o navazující 
základní školu schválili litví-
novští radní. Mateřská škola 
Jeřabinka pracující na princi-
pech waldorfské pedagogiky 
funguje v  Litvínově už rok. 
„Zájem ze strany občanů o ten-
to typ vzdělávání je, vozí sem 
děti i z  velké dálky. Mateřská 
škola prokázala, že má místo ve 
vzdělávacím spektru a navazu-
jící základní škola stejného tipu 
je logickým pokračováním,“ 
uvedl místostarosta Milan Šťo-
víček. Nová soukromá základ-
ní škola má začít v  Litvínově 
pracovat od 1. září 2017. Škola 
bude devítiletá, v každém roč-
níku bude jedna třída s tím, že 

se nejprve otevře jedna třída 
a postupně každý rok další. 
Následujícím cílem Krušno-
horské waldorfské iniciati-
vy, z.s., která je zakladatelem 
školky i školy, je rozvoj dalších 
služeb v  oblasti celoživotního 
vzdělávání a především spo-
lečného trávení volného času 
celých rodin, zapojení rodičů 
žáků do školních i mimoškol-
ních aktivit. „Vydání souhlasu 
ze strany města ukládá školský 
zákon jako jendu z  podmínek 
při předložení žádosti k zapsání 
do rejstříku školských právnic-
kých osob. Pro město nevyplývá 
z  kladného vyjádření žádné fi -
nanční závazky,“ informovala 
radní vedoucí školského od-
boru Veronika Knoblochová. 
Waldorfská pedagogika vychá-
zí při vzdělávání žáků z indivi-
duality každého dítěte, snahou 
je rozvíjet jeho vlastní myšlen-
ky a nápady.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Nejlepší střední školou Ústeckého kraje je v  letošním 
školním roce podle Asociace studentů a absolventů Střední škola 
Educhem. K úspěchu ji dovedl nový majitel, který se do zvelebování 
zařízení pustil přesně před rokem. Co vše se ve škole za rok změnilo 
a co ji ještě čeká, prozradil výkonný ředitel Pavel Prošek.

Jak vnímáte ocenění?
První místo v  elektronické 

hlasovací soutěži Asociace stu-
dentů a absolventů v Ústeckém 
kraji vnímám jako významné 
ocenění naší snahy. 

Co považujete za nejzásad-
nější počiny nového vedení?

Nejtěžší práce nás čekala 
hned po převzetí školy o prázd-
ninách před novým školním 
rokem. Snažili jsme se tehdy 
školu zvelebit a zpříjemnit. Po-
řídili jsme nové sociální zaříze-
ní, lavičky, výzdobu školy, wifi , 
webové stránky, kantýnu, face-
book a stabilizovali pedagogic-
ký sbor. Chtěli jsme hlavně vy-
pořádat připomínky studentů. 
Na zvýšení prestiže školy a kva-

lity vyučování jsme pracovali 
celý školní rok. 

Co se podle vás opravdu po-
vedlo?

Hned ze začátku školního 
roku studenti založili školní par-
lament, sami si zrekonstruovali 
klubovnu. Začal pracovat Porad-
ní sbor ředitelky školy, což je vel-
mi důležité pro další rozvoj školy 
tím správným směrem. Dalším 
významným úspěchem je grant 
na vybudování centra výuky 3D 
tisku. Zahájila se také spolupráce 
s  VŠCHT, zejména pak s  jejím 
výzkumným centrem Unicre. 
Naše studenty jsme také poslali 
na týdenní studentskou stáž do 
Londýna a vybavili jsme školní 
knihovnu 350 novými knihami.

Spolupracujete s městěm 
Meziboří?

Podařilo se nám navázat spo-
lupráci, za což děkujeme hlavně 
starostovi města Petrovi Čer-
venkovi. Díky městu máme na-
příklad opravenou příjezdovou 
komunikaci. Studenti se zkon-
taktovali s mezibořskými senio-
ry a nastartovali mezigenerační 
spolupráci. Zvou seniory na ná-
vštěvy školních akcí, sami je pak 
doprovázejí například při vy-
cházkách, případně se podílejí 
na drobných opravách a údržbě 
v domácnosti seniorů. 

Kolik dětí se k vám přihlá-
silo do nového školního roku?

Co nás opravdu těší a co 
svědčí o tom, že jsme vykro-
čili správným směrem, je prá-
vě zájem o studium v  příštím 
školním roce. Škola bude mít 
od září 124 studentů, což je 
dvojnásobný počet, než když 
jsme školu přebírali. 

Co chystáte do nového škol-
ního roku?

Během prázdnin chceme 
vybudovat učebnu pro výuku 
3D tisku. Připravujeme další 
projektové záměry na vybavení 
odborných učeben. Plánujeme 
ve spolupráci se SENMED na 
Meziboří otevřít nový učební 
obor ošetřovatel, který nabídne 
zejména dívkám uplatnění v so-
ciální sféře. Od září spouštíme 
nový školní vzdělávací program 
forenzní chemie, o který je mezi 
studenty velký zájem. Chceme 
školu dál rozvíjet a studenty při-
pravovat tak, aby uspěli na trhu 
práce a hned po studiu měli 
šanci najít uplatnění. Rozhodně 
budeme pokračovat v  započaté 
spolupráci s  regionálními pod-
nikateli a zaměstnavateli. Zapo-
jíme se do projektů na podporu 
zaměstnanosti mládeže a dále 
budeme podporovat zahraniční 
krátkodobé stáže.

 (pur)

Litvínov bude mít 
další soukromou 

základní školu Nejlepší střední školou je  Educhem

MOST - Společnost Autodrom Most připravila další sportovní kurz. 
Je zaměřený na majitele vozů Škoda Octavia RS. Cílem je naučit se 
vůz efektivně a bezpečně používat a zjistit, jak funguje při ostřejším 
zacházení ve vyšších rychlostech. 

Při premiéře  6. června při-
vítal účastníky zkušený pro-
fesionální kouč Jiří Patera, 
který zásady bezpečné jízdy 
vyučuje už 25 let. Má za sebou 
také bohatou kariéru jezdce. 
Zúčastnil se 235 závodů rally, 
věnoval se také okruhovému 
závodění. „Škoda Octavia RS 
je velmi povedený vůz, skvě-
le funguje. Rozhodli jsme se 
proto, že zájemcům z  řad jeho 

majitelů umožníme lépe toto 
vydařené auto poznat, naučíme 
je dynamickému způsobu jízdy. 
Praktická výuka navíc obsahuje 
kromě zvládání brzdění a vyhý-
bání se překážkám na cvičných 
plochách polygonu také náročné 
manévry ve vysokých rychlos-
tech na velkém závodním okru-
hu. Na kurzu tedy čeká každého 
i pořádná dávka adrenalinu,“ 
uvedl Jiří Patera.

Upozornil, že vlastní jízdě 
předchází dvouhodinová teo-
retická příprava. „Je velmi dů-
ležitá. Bez respektování zásad 
bezpečné jízdy vystavuje řidič 
sebe, ale i celou posádku riziku 
nehody. Proto s účastníky kurzu 
velmi detailně a podrobně probí-
ráme techniku jízdy. Začínáme 
správným sezením, držením vo-
lantu, volbou pneumatik. Jedno 
s druhým souvisí a tvoří ucelený 
řetězec. Když nebudu správně 
sedět a držet volant, nevyvinu 
dostatečný tlak na brzdu, a ne-
dobrzdím včas před překážkou,“ 
upozornil Patera.

Autodrom spolupracuje s něko-
lika špičkovými jezdci, například 
dosud jediným českým pilotem 
Formule 1 Tomášem Engem či 
dvojnásobným vítězem a součas-
ným lídrem evropského šampio-
nátu cestovních vozů (ETCC) Pe-
trem Fulínem. „S oběma pány si lze 
u nás také objednat celodenní kurz 
sportovní jízdy. Termín kurzu pod 
vedením Tomáše, nazvaný Enge 
Academy Most, se blíží. O své řidič-
ské umění a bohaté zkušenosti zá-
vodního jezdce se podělí už ve stře-
du 29. června,“ doplnila eventová 
manažerka společnosti Autodrom 
Most Veronika Raková. 

Autodrom nabízí další sportovní kurz

  Letošní školní rok zahájil Educhem v obřadní síni mezibořské radnice, končí titulem nejlepší střední škola kraje.

Množírny psů? NE!
LITVÍNOV - Litvínovská knihovna si připravila další akci, kte-
rá se věnovala chlupatým přátelům člověka. Tentokrát se před-
náška zaměřila na aktuální a velmi závažné téma – na množírny 
psů.  Všichni zájemci se mohli dozvědět například to, jak tako-
vou množírnu poznat, jak to v ní chodí a jak se vyhnout kou-
pi štěněte právě z  takového prostředí.   Na akci se sešlo kolem 
15 nadšenců, kteří se po přednášce pustili do zajímavé diskuze 
a vyměňovali si názory i své zkušenosti. „Jsme rádi, že se tímto 
tématem zabývá stále více lidí a konají se právě takovéto akce. 
Osvěta je v této problematice nejdůležitější – pokud o tom lidé 
vědí, třeba se příště více zamyslí, až si budou chtít koupit štěně 
a zvolí si raději pejska z ověřené chovatelské stanice,“ pochva-
lovali si návštěvníci po skončení přednášky. Akci organizoval 
projekt Libris Now při Městské knihovně Litvínov ve spolupráci 
s Kampaní na pomoc psům.

Petr Fulín

Tomáš Enge
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

MEZIBOŘÍ – Mezibořský klub 
seniorů se může pochlubit ra-
ritou. Ve svých řadách má totiž 
čarodějnice. A ne jen tak nějaké 
amatérky. Ty mezibořské mají 
na svou černou magii výuční 
list.

Pod vedením nové předsed-
kyně Jany Bothové mezibořský 
klub seniorů nijak nezahálí. 
Aktivní seniorka nenechá své 
vrstevníky nijak zahálet, a tak 
jedna akce střídá druhou. Ten-
tokrát se vypravili na výlet do 
Klášterce nad Ohří. „Navštívili 
jsme muzeum porcelánu a ob-
divovali tamní krásnou zahra-
du. Jela s  námi i naše nejstarší 
členka paní Filipovská, které je 

už téměř devadesát let. V  akti-
vitách jí to ale nijak nebrání,“ 
říká Jana Bothová. Z  Klášterce 
nad Ohří se senioři vypravili do 
Kadaně. „Tady jsme měli objed-
nanou prohlídku muzea čaroděj-
nic. Nálada byla vynikající. Což 
je přesně to, o co mi při všech 
aktivitách jde. Aby se senioři 
bavili. V muzeu jsme se lecčemu 
přiučili. Teď jsme čarodějnice 
s  výučním listem. Výučními lis-
ty jsme vyzdobili klub seniorů, 
aby bylo na první pohled jasné, 
s kým mají návštěvníci tu čest,“ 
prozradila Jana Bothová. Na 
seniory čekají během léta další 
aktivity. Mimo jiné i společná 
dovolená.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Mezibořští zastu-
pitelé schválili zadání veřejné 
zakázky na decentralizaci te-
pelného hospodářství. Změnu 
tepelného hospodářství si žádá 
zákon a město vyjde na více než 
24 miliónů korun. Peníze má 
ale Meziboří připravené právě 
z ušetřených výnosů za teplo. 

Stávající vytápění může Me-
ziboří používat pouze do pro-
since 2017, a tak na přípravě 
celé akce pilně pracují úřed-
níci i zastupitelé. Plynové kot-
le, které město používá, totiž 
nebudou od roku 2018 plnit 
nově uzákoněné emisní normy, 
a tudíž je nebude moci město 
provozovat. Už v letošním roce 
proto technicky dožité kotle na-
hradí novými. Zastupitelé zvo-
lili variantu domovní plynové 
kotelny s kondenzačními kotli, 

lokální rozvod tepla z kotelny 
„K1“ a napojení kotelen v blíz-
kosti horkovodních rozvodů 
na kotelnu „S“. Tato varianta 
s sebou nese investiční nákla-
dy podle předběžných rozpo-
čtů více než 24 miliónů korun. 
Zároveň ale i roční úsporu 900 
tis. Kč a snížení ceny tepla o 26 
Kč/GJ. Z posuzovaných variant 
vybrali zastupitelé už začátkem 
letošního litinové kotle s atmo-
sférickým hořákem, které na-
hradí kondenzační kotle. Zvýší 
se výkon na kotelně ‚K1‘ a cel-
kem bude o čtyři kotle méně. 
Teplo od města dále nebude 
využívat Ústecký kraj, který 
v  Meziboří provozuje sociální 
zařízení. Kotelny ve svých ob-
jektech bude kraj rekonstru-
ovat sám a na vlastní náklady. 
 (pur)

MEZIBOŘÍ – Zábavné odpoled-
ne pro malé i velké přichystala 
parta mezibořských nadšenců. 
Házelo se podkovou a v lese řá-
dili duchové. 

Akci přichystal Spolek přátel 
Meziboří.  Ten v Meziboří při-
pravuje zábavu pro děti i dospě-
lé už druhým rokem a opět se 
jim to povedlo.  Tmavá obloha 
neodradila účastníky sportov-
ního klání v  hodu podkovou 
ani soutěžící na pohádkové 
trase s  úkoly z  fi lmu Ať žijí 
duchové o Leontýnce a Jení-
kovi.  Do prostoru mezibořské 
sjezdovky se přišla pobavit 
nejméně stovka rodičů s dětmi 
a přátel mezibořského spolku. 
„Pro případ deště byl k dispozici 
velký stan, kam se mohla soutěž 

v  případě průtrže schovat. Film 
zhlédly děti pod střechou místní 
restaurace. Naši malí si mohli 
vybarvit i opravdové sádrové tr-
paslíky z dílny Vlasty Vrátného. 
Nakonec ale vysvitlo sluníčko, 
udělalo se teplo a nálada najed-
nou byla úžasná, dokonce jsme 
mohli zmoženi po trase opékat 
i buřtíky. Všem se odpoledne 
moc líbilo, jistě k  tomu přispěly 
i stánky s  občerstvením, domá-
cí koláče a grilované klobásky. 
Děkujeme všem, kteří naši akci 
podpořili, kteří organizova-
li, i těm kteří se přišli pobavit 
a zasmát,“ říká za organizátory 
člen spolku Jan Novák. Další 
významnou akci Mezibořský 
guláš fest chystá spolek na 1. 
října. (pur)

MEZIBOŔÍ – Jen málo chybělo a mezibořští zastupitelé by se na 
své poslední předprázdninové zastupitelstvo, na kterém schvalují 
mimo jiné také závěrečný účet města, vůbec nesešli. 

Po napínavém začátku, kdy 
úředníci nevěděli, jestli se za-
stupitelé na jednání dostaví 
v  usnášeníschopném počtu 

a proberou jimi připravené ma-
teriály, šlo už všechno ráz na 
ráz. Nejdůležitějším bodem ce-
lého jednání byl závěrečný účet 

města, který musí být schvá-
len v  každém městě do konce 
června. Meziboří za loňský rok 
skončilo v plusu. „Výsledek hos-
podaření za rok 2015 dle výkazu 
zisku a ztrát je kladný ve výši 
6 989 tisíc korun. Výsledek roz-
počtového hospodaření města 

a jeho zařízení skončil převahou 
příjmů nad výdaji ve výši 1 698 
tisíc korun. Příjmy v  roce 2015 
činily 51 117 tisíc korun. Z toho 
daňové příjmy 45  240 tisíc ko-
run, nedaňové 2 704 tisíc korun, 
kapitálové příjmy 240 tisíc korun 
a dotace 8 203 tisíc korun. Z cel-
kových výdajů 60 769 tisíc korun 
bylo proinvestováno 17 265 tisíc 
korun. Z  účtu vedlejší hospo-
dářské činnosti byly převedeny 
4 milióny korun,“ informovala 
zastupitele vedoucí fi nanční-
ho odboru Jarmila Roubalová. 
Mezi nejvýznamnější investice 
v  loňském roce patřily parko-
viště v Májové a Hornické ulici, 
které vyšly město obě na více 
než dva milióny dvě stě tisíc 
korun a rekonstrukce parku na 
nám. 8. května za více než tři 
a půl miliónu korun.  Nový vý-
tah v objektu městského úřadu 
vyšel na 2  397 tisíc korun. Za 
rekonstrukci střechy u přístřeš-
ku v areálu K13 zaplatilo město 
252 tisíc korun, za střechu na 
požární zbrojnici 138 tisíc ko-
run,  modernizace veřejného 
osvětlení stála 86tisíc korun, 
traktor včetně příslušenství 
1  125 tisíc korun, obnova dět-
ských 145 tisíc korun.  Největší 
část rozpočtu ukouslo zateplení 
kulturního zařízení města, a to 
5 596 tisíc korun.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Přeborníky na Scrable se stali v  poslední době klienti 
Domova sociálních služeb v Meziboří. Stolní hra, při které si procvi-
čují paměť, je zaujala natolik, že v ní pořádají také turnaje. Nejstar-
šímu hráči je už plných devadesát let. 

Scrabble zaujal klienty Do-
mova sociálních služeb v  Me-
ziboří hned napoprvé. A bě-
hem krátké chvíle si tato stolní 
hra získala oblibu mezi všemi. 
„Čtvercová hrací plocha, 100 
hracích kamenů, napětí, pekelné 
soustředění a parta nadšenců 
s přesvědčením, že v životě se má 
zkusit všechno. Takto to vypadalo 
v průběhu několika týdnů u nás 
v  klubových místnostech a na 
pokojích klientů,“ říká sociální 
pracovnice Blanka Beranová. 
Protože jsou mezibořští senioři 
soutěživí, rozhodli se, že mezi 
sebou najdou toho nejlepšího 
hráče. A jak jinak než pořádá-
ním turnaje „SCRABBLE senior 

aneb Čeština v kostce“. „Zájemci 
nového hobby v  několika dnech 
před zahájením soutěže na prin-
cipu tvorby křížovek trénovali 
jednoduchá slova, kombinační 
tahy, soustředění a  postřeh. Za 
zmínku určitě stojí, že nejstar-
šímu hráči bylo devadesát let,“ 
prozradila dále Blanka Berano-
vá. Turnaj stále probíhá a o ví-
tězi zatím není jasno. Všichni se 
ale skvěle baví a procvičují moz-
kové závity. Scrabble přitom 
není jedinou zábavou klientů 
mezibořského domova. „Nabí-
zíme velmi širokou a pestrou šká-
lu aktivit a činností. Cvičení, zpí-
vání, poslech hudby, ruční práce, 
čtení na pokračování, sledování 

fi lmů, pěstování rostlin, pro-
cházky a výlety, soutěže, tanec 
i tréninky paměti. Všechny tyto 
aktivity a další činnosti, které si 
klient vybírá dle chuti, zabraňují 
nežádoucímu pocitu izolace, vy-

volávají pocit uspokojení z  nově 
nabytých schopností a doved-
ností, poskytují nové zážitky, 
rozšiřují rozhled a také zapojují 
uživatele do kolektivu,“ uzavřela 
sociální pracovnice.  (pur)

Scrabble táhnou i v devadesátce

Zastupitelé se málem nesešli

Duchové řádili

Nové teplo v Meziboří

Čarodějnice s výučákem

  Seniory scrabble baví.

  Mezibořští senioři si vyjeli do Klášterce nad Ohří.

  Zastupitelé v Meziboří se ke svému poslednímu předprázdninovému jednání téměř nesešli.

  Zábavné odpoledne skončilo opékáním špekáčků.
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto 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 – díly, oz-

doby z kovu i dřeva, stroje a jejich 
část, skřínky od hodin. Děkuji. Je 
to má záliba – důchodce. Telefon: 
737 545 100

 ■ 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 mra-
zákem, 2 900 Kč/ks – Privileg, Sie-
mens. Telefon: 607 277 880 – večer

 ■ Prodám 4 stoly spojené s lavi-
cemi, 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 sto-
lečkem 450 Kč. Telefon: 607 277 
880 – večer

 ■ Prodám myčku Baumatic – po-
užívanou 3 měsíce. Cena 4 900 Kč. 
Telefon: 607 277 880 – večer

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám zahradu v Mostě v 

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

SEZNÁMENÍ
 ■ Starší muž hledá kamaráda na 

vycházky, společné obědy, výlety, 
vše co je v životě příjemné, jsem 

z Teplic. Značka: jen solidní ucha-
zeči, ne menšiny. Telefon: 722 022 
713

 ■ Svobodný 43/184, bezdětný, 
hledá na vážný vztah ženu (muzi-

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

Firma SPEKTRUM 
přijme malíře – natěrače

s řidičským průkazem.

Kontakt: 608 112 122

Přijde mladá paní s chlapečkem na zdravotní středisko: „Prosím vás, pane doktore,“ škemrá, „nemohl byste mi zrentgenovat Jiříčka?“ „Něco mu chybí?“
„Jemu ne, ale mně. Zaboha (TAJENKA)“ 

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

Podmínky - slušné a příjemné vystupování, fl exibilita, 

spolehlivost, férové jednání. 

Věk minimálně 25 let. Ukončené SŠ vzdělání. 

Pouze NEKUŘAČKY.

Životopis s fotografi í zasílejte na níže uvedenou emailovou adresu.

Kontakt - matikova.petra@centrum.cz, 777 028 393

kant). Telefon: 731 838 348

 ■ Gay + bisex chlap, hledají pro-

tějšek k soužití = záz. + solidní 

odp. nutná! Syn = od 40 let starší, 

otcovský typ výhoda = já babču 

po 45 let + děti OK! SMS odp. na 

776 555 894. Nevolat

AUTO, MOTO
 ■ Prodám ALU disky 6 ½  J x 15 

CH 4 x 70 mm (na Lagunu, Me-

gana) i s pneu 195/60 R15 – 4 ks. 

Cena za vše 2 000 Kč. Info: redakce

 ■ Důchodkyně prodá Škoda Fe-

licia Pickup 1.3 LXI benzin, valník, 

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 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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Opět na Amater Tenis 
Open do Litvínova

Litvínovské dvorce budou 
také letos hostit tenisový 
turnaj Amater Tenis Open, 
který se odehraje v prvním 
červencovém víkendu. Divá-
ci se mají na co těšit. Pořada-
telé slibují, že k vidění budou 
opět zajímavé souboje. 

Setkání hokejových 
fanoušků 2016

Amfi teátr Loučky bude 
v prvním červencovém ví-
kendu dějištěm setkání ho-
kejových fanoušků. Usku-
teční se ve dnech 2. – 5. 
července a jedná se o jubilej-
ní 20. ročník akce. 

Fotbalisté Baníku 
dostali sedm kusů
FK Baník Most 1909 na 

závěr svého účinkování 
v ČFL utrpěl nejtěžší poráž-
ku v celém právě skončeném 
ročníku, a to 1:7 na svém 
domácím hřišti od beznaděj-
ně posledních Brozan, které 
předtím prohrály 11 zápasů 
v řadě. 

Louny a Litvínov 
padají do kraje

Po roce působení v divizní 
skupině B se s  touto soutěží 
opět loučí FK Louny a také 
jeden ze dvou našich zástup-
ců FK Litvínov. Louny skon-
čily předposlední, Litvínovu 
patřila poslední příčka.

Most navázal 
spolupráci se 

skautem 
Mostecký prvoligový ho-

kejový klub se dohodl na 
spolupráci se skautem pro 
USA a Kanadu. Brandon 
Contratto spolupracuje 
s klubem St. Clair Shores 
Fighting Saints v americké 
soutěži FHL. Pro nadcháze-
jící sezonu jsou připravené 
dva hokejové kempy v Det-
roitu a San Jose, ve kterých 
se budou skautovat hráči, 
kteří by měli možnost zahrát 
si i za HC Most.

Chomutovští Piráti 
mají další posilu

Další novou tváří na sou-
pisce Pirátů Chomutov pro 
nadcházející sezonu se stává 
fyzicky velmi dobře dispono-
vaný útočník Michal Poletín, 
jenž má na kontě už více než 
dvě stovky extraligových 
zápasů a naposledy působil 
v Plzni. Pirátem nadále zů-
stává místní odchovanec Ni-
colas Hlava. 

Paintbusters stále 
venku bez vítězství
Ani další tři zápasy nesta-

čili soft balistům Painbusters 
Most k tomu, aby se dočkali 
v  extralize prvního vítězství 
na  hřišti soupeřů. V  sobotu 
změřili v  pražské Krči dva-
krát síly s týmem Eagles Pra-
ha. V  prvním prohráli 6:5, 
v druhém pak 7:0. Následně 
s  Tempem Praha Mostečtí 
prohráli 5:1. (jak)

k

í

MOST - Od zisku čtvrtého titulu pro mistra ČR proteklo již hodně 
sektu a uplynulo několik dní. O fi nálových zápasech a pocitech jed-
notlivých hráček toho bylo napsáno hodně. Jak ale letošní fi nále 
viděl z pozice manažera klubu DHK Baník Most Rudolf Jung a co 
všechno rozhodlo, že jsme otočili stav fi nálové série. O tom v násle-
dujících řádcích.

„Letošní fi nále play off  se Slavií 
bylo hodně podobné tomu před 
dvěma lety, ve kterém Slavia po 
prvním zápase v Mostě a třetím 
celkově vytahovala trička s potis-
kem pro mistry ČR a následující 
tři zápasy po sobě pak prohrá-
la. Samozřejmě smekám před 
ní a Petrou Vítkovou, kam až ji 
dovedla. Byla skvělou hráčkou, 
která kam přišla, tam se daři-
lo, a právem tak byla nazývána 
štístkem. Naše obava o zisk titulu 
pro mistryně ČR proto byla letos 
na místě,“ říká hned v  úvodu 
Jung s  tím, že naštěstí pro tým 
Černých andělům v nadsázce 
múže říct, že Petry “štístko” je 
už pryč. „Navíc v Mostě začalo 
období nových štístek. Kateřina 
Dvořáková, Dominika Müllne-
rová, Eva Bezpalcová a Petra 

Růčková totiž získaly všechny 
čtyři po sobě jdoucí tituly pro 
mistryně ČR,“ řekl dále manažer 
klubu.

„Po prvním domácím pro-
hraném fi nálovém zápase se 
náš tým semknul. V Praze pak 
předvedla Dominika Müllnerová 
a celé družstvo perfektní výkon. 
Když se ale podívám na soupeře, 
tak třeba Tereza Pokorná ode-
hrála v Mostě neskutečně dobrý 
zápas. Další dva zápasy v Praze 
pak podle mě měla nejvíce tech-
nických chyb. Právě u Terezy 
jsem viděl největší rozdíl ve vý-
konu, čímž nechci nijak snižovat 
její kvality. Na hráčkách Slavie 
bylo vidět, že historii a zkušenost 
z fi nálových zápasů s námi mají 
ve svých hlavách a podvědomě 
na to od prvních minut zápasů 

v Praze myslely. Myslím, že se 
z toho pro Slavii stává takový 
mostecký syndrom,“ pokračoval 
dále Jung. 

Systém, kterým se hrají fi ná-
le poslední 3 roky,  jeden zápas 
doma a dva následující zápasy 
venku s tím, že se začíná u hůře 
postaveného týmu, je těžký pro 
oba dva soupeře. Všem trené-
rům, kteří v Mostě trénovali, se 
nelíbí. 

„Podle mě je pěkný, i když 
náročný. Myslím si, že by tento 
systém měl zůstat zachován, pro-
tože před oba soupeře staví těžké 
výzvy a v každé své fázi je ná-
ročný na psychiku. Domácí tým 
musí doma vyhrát a pak jede 
na dva zápasy ven. Rozhodne 
fyzická připravenost. A ta se ve 
fi nálových zápasech mezi námi 
a Slavií nedala srovnávat. Navíc, 
jak jsem již říkal, bylo to hlavně 
o hlavách slávistek, které se s tím 
nedokázaly srovnat. Pro mě, 
z pozice manažera klubu Čer-
ných andělů a konkurenta Slavie, 
bude důležité, aby tento mostec-

ký syndrom působil na slávistky 
nejen následující sezonu, ale co 
nejdéle,“ doplňuje.

A co podle Junga rozhodlo, 
že Most počtvrté za sebou získal 
titul mistra ČR? 

„V prvním domácím fi nálovém 
zápase jsme předvedli katastro-
fální výkon, ale měli jsme týden 
na přípravu. Hráčky Slavie doma 
předvedly také katastrofální vý-
kon, ale oproti nám měly jen 24 
hodin na poučení se z vlastních 
chyb. A troufám si říct, že jsme 
fi nále vyhráli i zásluhou našeho 
bývalého trenéra Dušana Poloze. 
Na našem čtvrtém mistrovském 
titulu tak má velký podíl. Jako 
komentátor moderoval fi nálové 
zápasy na Slavii. A jelikož vím, 
že je velkým mentorem Petry 
Vítkové, svými komentáři pro 
televizní přenos nám pomohl. 
Věděl jsem, že na něj Petra Vít-
ková hodně dá, a tak po důklad-
ném rozboru televizního přenosu 
trenér Peter Dávid přesně věděl, 
co s největší pravděpodobností 
můžeme očekávat během třetího 

fi nálového zápasu. A na co kon-
krétně nás připravil? Na změnu 
obranného ofenzivního systému 
Slavie, která měla více riskovat, 
např. 1:2:3 nebo 1:5, případ-
ně nějakou jednoosobkou nebo 
dvouosobkou. Okamžitou reakcí 
Petera Dávida bylo stažení po-
zice pivota hraním na čtyři spoj-
ky a dvě křídla s tím, že Lucia 
Súkenníková dostala úlohu na 
spojce tak, aby vynikla její rych-
lost a účinnost jedné na jednu, 
kde nemá konkurenci. Všechny 
názory a myšlenky, které Dušan 
Poloz ve druhém fi nálovém zá-
pase ze své komentátorské pozice 
vyslovil, tak pro nás byly rozho-
dující v přípravě na třetí fi nálový 
zápas. Závěrem bych rád řekl, že 
všechny trofeje, které jsme za ce-
lou historii získali, jsou zásluhou 
nejen našich hráček, ale i tre-
nérů, kteří u nás působili a na 
kterých se velkou měrou podíleli. 
Proto jsou jim naše trofeje u nás 
kdykoli k dispozici,“ uzavřel Ru-
dolf Jung, manažer DHK Baník 
Most.  (hou, jak)

LITVÍNOV – Vítězem v pořadí již 
třetího ročníku fotbalového me-
moriálu Václava Žaloudka, který 
se hrál v  sobotu na letním sta-
dionu v Litvínově jako turnaj fot-
balistů dříve narozených, se stal 
tým staré gardy Baníku Most. Ve 
fi nále Mostečtí porazili Inter Če-
chie Litvínov 5:2. V utkání o tře-
tí místo pak byl úspěšnější FK 
Teplice, který porazil FK Litvínov 
A 3:2 po penaltovém rozstřelu. 

V turnaji startovalo celkem 
osm týmů. Nejdříve se hrálo 
ve dvou základních skupinách 
a pak o konečné umístění. 
Nejstarším hráčem turnaje byl 
František Valta. Konečné po-
řadí turnaje: 1. Baník Most, 2. 
Inter Čechie Litvínov, 3. FK 
Teplice, 4. FK Litvínov A, 5. TJ 
Kopisty, 6. SFK Meziboří, 7. FK 
Litvínov B, 8. Zámecká Litví-
nov.  (jak)

MOST – Víkend na Autodromu v  Mostě byl ve znamení soubojů 
cestovních a GT vozů, formulí a prototypů zóny střední Evropy The 
Most FIA Cars Central Europe Challenge spolu s obnoveným seriá-
lem Octavia Cup. 

Okruhové mistrovství zóny 
střední Evropy FIA CEZ, které 
se jede jako republikové mist-
rovství aut a formulí, zahrnuje 
divize D2, D4 a D5. Již druhým 
rokem obohacují seriál prototy-
py Sports Car Challenge (SCC), 
poprvé se představily před dva-
ceti lety pod původním názvem 
Austria Euroserie. 

Z obou ostrých měření sil 
Octavia Cupu nakonec vyšel 
nejlépe Tomáš Pekař, který 
ovládl sobotní klání. V  neděli 
pak dojel druhý, plně tak využil 
domácího prostředí a parame-
try svého oblíbeného okruhu. 
V  celkovém pořadí mu patří 
druhá příčka. Stříbro si do Ma-
ďarska odváží Gabor Tim, do-
kázal tak zvítězit alespoň v jed-
nom ze dvou závodů i ve třetím 
podniku seriálu. Po triumfech 
na domácím Hungaroringu, 
rakouském Red Bull Ringu 
a druhém místu nyní v  Mostě 
je průběžným lídrem Octavia 
Cupu. Uznání zaslouží i výkon 
Michaela Vorby. V  sobotním 

závodě nestačil jen na Pekaře, 
o den později Tima i Pekaře na-
háněl ze třetího místa. Podařilo 
se mu smazat pětivteřinovou 
ztrátu a v  závěru šlapal obě-
ma svým největším rivalům na 
„paty“. V celkovém pořadí je za 
nimi na třetím místě. Při mos-
tecké zastávce seriálu si novou 
cupovou Octavii vyzkoušel i náš 
nejúspěšnější jezdec novodobé 
historie a dosud jediný český 
účastník světového šampionátu 
monopostů F1 Tomáš Enge. Na 
to, že dvacet let závodí v GT vo-
zech a formulích se zadním ná-
honem, si v  předokolce nevedl 
vůbec špatně. V  sobotu vyhrál 
kvalifi kaci, v  závodě se však 
potýkal s  omezeným výkonem 
motoru své škodovky. Stačilo 
to tak jen na osmé místo. O den 
později však z tohoto handicapu 
na startovním roštu v  průběhu 
závodu čtyři místa umazal. Bral 
tak sice nepopulární „bramboro-
vou“ medaili, vzhledem k mini-
málnímu času auto si „osahat“ 
to však byl skvělý úspěch.

Za VIP osobnosti pak potěši-
la oko diváka nejen svým řidič-
ským uměním zpěvačka Olga 
Lounová. Stejně jako Tomáš 
Enge rozdala návštěvníkům 
řadu autogramů a ochotně pó-
zovala žádatelům o společnou 
fotografi i. Neztratila se však ani 
v  dravé konkurenci mužského 
startovního pole. Od pátku do 
neděle zaznamenala výrazný 
progres v dosažených časech na 
jedno kolo, jimiž se vyrovnala 
svým hereckým kolegům Dali-
boru Gondíkovi a Lukáši Lang-
majerovi. Zatímco první starto-
val v úvodním podniku Octavia 
Cupu na Hungaroringu, Lukáš 
zažil kouzlo i záludnosti okru-
hového ježdění na Red Bull Rin-
gu.  (fou, jak)

Na našem čtvrtém titulu má velkou 
zásluhu Dušan Poloz, říká manažer Jung

Na okruhu v Mostě se 
jel Octavia Cup a závody 
vozů zóny střední Evropy

Třetí ročník memoriálu 
Václava Žaloudka 

vyhrál opět Baník  Most

Most – Dívčí plavecká štafe-
ta z  Mostu zvítězila na Letním 
poháru České republiky při 
závodech desetiletého žactva 
v Jindřichově Hradci. Jedenác-
tiletým se na poháru v Domažli-
cích už tak nedařilo. 

Broňa Prokešová, Sára Čer-
ná, Valentýna Studentová 
a Pavla Smrčková zvítězily v zá-
vodě na 4 x 50 metrů polohový 
závod štafet. Děvčata si tak po 
zásluze na krk pověsila první 

zlatou medaili z takovýchto 
závodů. Marek Brázda, který 
v  Jindřichově Hradci doplnil 
čtveřici děvčat, si ve svých pěti 
startech zaplaval nové osobní 
rekordy. Do Domažlic na Pohár 
ČR jedenáctiletého žactva od-
jeli Daniel Hašek, Lukáš Karas, 
Lukáš Novotný a Tomáš No-
votný. Ač si většina z nich opět 
zaplavala nejlepší časy v sezo-
ně, na medailové umístění to 
nestačilo.  (ir, jak)

Mostecká štafeta 
byla nejrychlejší

MOST - V sobotu 25. června 
se opět po roce na mostecké 
golfové hřiště vrací SKOTSKÝ 
TURNAJ, kterým si golfi sté 
připomenou 702. výročí bitvy 
u Bannockburnu. Bitva defi ni-
tivně ukončila snažení anglické-
ho krále Eduarda II. o ovládnutí 
Skotska a učinila Roberta Bruce-
ho nezávislým skotským králem. 
Turnaj jistě bude událostí, která 
přinese nezapomenutelnou at-

mosféru i dějin národa, jenž dal 
světu golf. V letošním roce bude 
turnaj k hráčům opět štědřejší, 
neboť se bude hrát v sedmi sou-
těžních kategoriích, navíc dopl-
něných o vložné soutěže Longest 
Drive a Nearest to Pin. Hodnot-
né ceny a celodenní stravování 
od snídaně přes občerstvení na 
hřišti, oběd a závěrečnou kávu se 
zákuskem je standardem tohoto 
turnaje.  (ina)

Sobotní golf v „kiltu“
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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, 
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Litvínov a okolí
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Pro všechny, kteří mají rádi 
tajemná místa s  příběhem, ze 
kterého trochu mrazí, rádi ob-
jevují nová zákoutí v  českých 
krajinách, jsou lovci kešek, 
připravila Destinační agentura 
Krušné hory zážitkový okruh 
v  Krušných horách a podhůří. 
Jedná se o ucelený okruh geo-
kešinku v  Krušných horách na 
místech, s  jejichž tajemstvím 
se lovci keší mohou seznámit 
v krátkém fi lmu. Deset krátkých 
sedmiminutových hraných fi l-
mů natočených na konkrétním 
místě v  destinaci s  tajemným, 
hrůzostrašným či strašidelným 
příběhem zavede turisty napříč 
celými Krušnými horami a pod-
hůřím do historie a představí 
jim krásná a turisticky zajímavá 
místa.  Komu nestačí se zapsat 
do logbooku v  kešce, ale chtěl 
by na prázdninové dobrodruž-
ství v Krušných horách také dal-
ší vzpomínku, může si v  infor-
mačních centrech v  Krušných 
horách vyzvednout svůj turistic-
ký pas Krušné horory. Do pasu 

pak sbírat razítka uschovaná ve 
všech keškách okruhu Kruš-
né horory a na konci prázdnin 
pas poslat na adresu Destinační 
agentury Krušné hory. Pasy jsou 
slosovatelné a na vítěze čeká 
cena. Kromě razítek Krušných 
hororů mohou do turistického 
pasu sbírat také razítka ze sou-
těže Severní energetické o Uhel-
ném safari. Výtěžek z turisticky 
velmi oblíbeného Uhelného sa-
fari letos věnovala Severní ener-
getická turistům v  Krušných 
horách, a podpořila tak vznik 
Krušných hororů. Projekt bude 
pokračovat i v  příštích letech 
například okruhem pro hen-
dikepované kešery nebo ex-
trémnímí keškami. 

Všechny fi lmy i otázky do sou-
těže o Uhelném safari najdete 

na www.krusnehorory.cz
Destinační agentura Krušné 
hory, Mostecká 1, Litvínov

www.krusne-hory.org
FB – Krušné hory – volný čas 

a turistika

Deset zastavení 
v Krušných horách 

aneb Krušné horory

Lom - Kravatova jesky-
ně
V dobách třicetileté války žilo 
v českých zemích mnoho cizích 
vojáků. Jak si s nimi poradil 
statečný sedlák Kravat, který se 
nechtěl smířit s tím, že je musel 
živit? 

Jirkov - Červený hrá-
dek
Na místě dnešního Červeného 
hrádku kdysi vzplanula osudová 
láska mladého lesníka k urozené 
dámě. Šlechtična jeho lásku opě-
tovala, přestože věděla, že je to 
u dvora nepatřičné. Mohli zamilo-
aní zůstat spolu?

Osek - Tajemný hrad 
Rýzmburk
Kdysi, když byl hrad Rýzmburk 
zčerstva postaven, nechal jeho 
pán vykopat podzemní chodbu. 
Co se ale muselo stát, aby chod-
ba zůstala utajena?

Duchcov - Vodníkův 
zámek
U rybníka Barbora žil kdysi mladý 
zámečnický tovaryš. Byl velice ši-
kovný a rád by se stal mistrem. 
Ovšem schází mu peněz. Jaké 
příhody nakonec dají vzniknout 
tovaryšovu mistrovskému dílu?

Moldava - Loupežník 
Hans Nebelmörder
Území česko-německé hranice 
si oblíbil jistý loupežník Hans 
Nebelmörder. Zprvu páchal jen 
drobné krádeže, ale později ztra-
til veškerou morálku a byl stále 
neúnosnější. S jídlem roste chuť, 
ovšem jen dokud nepřijde příliš 
velké sousto. Kdo Hansovi jeho 
řádění zatrhl?

Měděnec - Měděná 
panna
Každé půlstoletí se Měděná pan-
na vydává z podzemí, aby oslovi-
la mladého muže a byla osvobo-
zena ze svého prokletí. Dokáže to 
mladík tentokrát, nebo bude pana 
muset čekat na jiného, odvážněj-
šího nápadníka?

Lesná - Muž z Medvědí 
skály
Na neobvyklém místě poblíž Les-
né stojí osobní vůz. Po několika 
dnech to místnímu hoteliérovi An-
tonínu Herzánovi už přijde zvlášt-
ní. Má nepříjemnou předtuchu 
a raději vše oznámí místní policii. 
Společně s informovanými turis-
ty začíná pátrání. Zachrání muže 
z Medvědí skály?

Bájné sídlo Bart 
Wulfenberg - Svatba 
Marcebily
Vypadalo to, že spolu stráví zby-
tek života, otec ji ale zaslíbil jiné-
mu. Mladou Mariu ovšem otcovo 
přání nezajímalo. Chtěla si žít po 
svém, ale hlavně po Siegfriedově 
boku. Bohužel, štěstí jim nepřá-
lo. Přes co všechno se musela 
Marcebila přenést aby se stala 
vládkyní Krušných hor, tak jak ji 
známe dnes?

Jelení hora - Pomsta 
Marcebily
“Zničit ho, vzít mu všechno, opla-
tit mu vše, co způsobil!! Udělám 
to, i kdyby mě to mělo stát život… 
Teď už mi na ničem nezáleží.” 
Zničená Marcebila hledá výcho-
disko ze svého bezmezného 
smutku a o nic menšího hněvu. 
Ví, že existuje jen jediná možnost, 
jak se jí může ulehčit. Pomstí se 
Marcebila?

Konigsmuhle - Září 
1944
V září roku 1944 proběhla nad 
Krušnými horami velká letecká 
bitva. Nemalým dílem zasáhla 
také do života obyvatel malé 
osady Königsmühle. Jak dopadla 
osada v Krušných horách?

První byl sedlák Kravat
Jednotlivé díly okruhu 

Krušné horory se natáčely 
podle námětů z místních kro-
nik, lidového vypravěčství, 
bájí, pověstí. Pojítkem všech 
příběhů je víla Krušných hor 
Marcebila, která chodí po 
Krušných horách už stovky 
let a pomáhá turistům najít 
cestu z krušných mlh. Nic ale 
není zadarmo, a tak zbloudilí 
za pomoc musí víle zaplatit. 
Zaplatit příběhem. A Marce-
bila příběhy z  Krušných hor 
vypráví dál, třeba i kešerům, 
kteří se na lov kešek z  Kruš-
ných hororů vypraví. První 
díl okruhu zavede turisty do 
klášterního lesa mezi Osekem 
a Litvínovem s pověstí o sed-
láku Kravatovi.

Pověst o sedláku 
Kravatovi 

Mezi Litvínovem a Ose-
kem, na kraji tzv. klášterní-
ho lesa, kde se Krušné hory 
k Loučné hoře zvedají, leží 
osada Loučná. 

Při stezce vedoucí klášter-
ním lesem z Loučné do osady 
Riesenburk leží sluj po rud-
ném dolování, které se Kra-
vatova jeskyně říká. Na konci 
třicetileté války řádili v našem 

kraji Švédové. V Duchově 
sídlil jejich regiment a odtud 
pořádali loupeživé výpravy 
do okolních vesnic. Jejich řá-
dění bylo takové, že se ještě 
na počátku minulého století 
uchovalo v myslích lidí jako 
hrůzyplný švédský zmatek.  

V té době žil v Loučné sed-
lák Hanuš Kravat. Se svými 
pacholky vyjížděl do lesů, kde 
číhal na potulující se Švédy. 
Když narazil na švédský oddíl, 
rozhodil po zemi hrst ovsa, 
ze kterého vyrostli ozbrojení 
jezdci, s jejich pomocí Švédy 
zabíjel a do   jeskyně házel. 
I stalo se, že jeden Švéd přežil, 
dostal se ke svému regimentu 
v Duchcově a tam vyprávěl 
o Kravatovi a jeho jezdcích. 
Za svůj čin byl Kravat zajat, 
odvezen do Prahy a odsouzen 
k trestu políbení železné pan-
ny, při kterém z hrudi železné 
panny vystoupily ostré nože 
a odsouzenému se zabodly 
přímo do srdce. 

Tak zemřel sedlák Hanuš 
Kravat za své rebelie proti Švé-
dům. A tak se sluji začalo říkat 
Kravatova jeskyně a dodnes se 
v Loučné říká místu, kde sed-
lák Kravat žil a pásl svoje stá-
da, Kravčák.

Tajemná místa Krušných hor, aneb Krušné horory

Geokešing 

krušné
horyro

v Krušných horách


