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Řidiči, pozor! Začne se opravovat čtyřpruh
MOST – Řidiči, kteří jezdí mezi Litvínovem a Mostem, připravte se na
omezení provozu na čtyřpruhu! Ředitelství silnic a dálnic tu plánuje
během prázdnin kompletní rekonstrukci vozovky, a to až do úseku
pod Hněvín.
Avizované
pokračování
oprav vozovky na silnici I/27
z Litvínova do Mostu i v opačném směru je za dveřmi. Před
několika týdny se dokončila oprava zbývajícího úseku
dvouproudové silnice v Záluží
u kruhového objezdu, která si
vyžádala nejen omezení provo-

I

„Termín realizace je předběžně
stanoven na období od června
do srpna 2017. Práce by měly
tedy trvat tři měsíce bez zimní
technologické přestávky,“ (Nina
Ledvinová)
zu, ale i objížďky. Podobné to
bude už v červnu, tentokrát ale
na čtyřpruhu. „Termín realizace
je předběžně stanoven na období
od června do srpna 2017. Práce
by měly tedy trvat tři měsíce bez
zimní technologické přestávky,“
potvrdila tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Nová vozovka se bude
provádět na čtyřpruhu, a to až
do části pod hněvínským kopcem. V této části je totiž silnice
ve špatném technickém stavu,

kterou silničáři v nejhorších
úsecích látají po kouskách. Navíc v úseku mimoúrovňového
křížení, kde je snížena rychlost
na 70 km/h, je vozovka značně
nerovná a několikrát za sebou
opravovaná.
„Rekonstruován
bude obousměrně celý čtyřpruh
v plné šíři od napojení na rekonstruovaný dvoupruh po křížení
se silnicí I/13. Jedná se o úsek
dlouhý 1 050 metrů,“ upřesnila
dále mluvčí Ledvinová. Zda budou během oprav jezdit řidiči
s omezením, nebo jestli budou
muset po objížďkách, zatím ještě v tuto chvíli není zcela jasné.
„Dopravně inženýrské opatření, tedy způsob vedení dopravy v průběhu realizace je plně
v kompetenci zhotovitele, který
bude muset celou věc projednat
s dopravním inspektorátem PČR
a nechat stanovit Krajský úřad
Ústeckého kraje odborem dopravy a silničního hospodářství,“
dodala mluvčí ŘSD. Zhotovitelem akce je firma Strabag, a.s.
O dalších podrobnostech a uzavírkách budeme naše čtenáře
informovat.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Zničená vozovka na čtyřpruhu mezi Mostem a Litvínovem se co nevidět začne od základu opravovat. Pro řidiče to bude znamenat omezení provozu.

 První dostihy
MOST – V sobotu 13.
května od 13 hodin
zahájí mostecký
hipodrom dostihovou
sezónu. Uskuteční se
osm dostihů včetně tří
divácky atraktivních
steeplechase – překážkových dostihů.
Těšit se můžete také na
pony dostih, ve kterém
se představí nadějné
budoucí hvězdy dostihového sportu.
 50 let vinařství
MOST – Výroční den
otevřených dveří v
Chrámcích se uskuteční v sobotu 13. května
od 8 do 18 hodin. Proběhne zde ochutnávka
všech vín od roku 1999
až do současnosti,
prohlídka vinařství,
výstava dobových
fotografií, řemeslný trh,
občerstvení, jízda na
koni a spoustu dalšího. Parkování a vstup
zdarma.

Veteráni a formule 1
projedou Mostem
MOST - Fanoušci a obdivovatelé historických závodních vozů,
a to včetně dobových F1, mají
jedinečnou možnost vidět tyto
stroje mimo závodní okruh.
Kolona projede městem už tento pátek 12. května. Cíl je krátce
po půl páté odpoledne na 1. náměstí. Následovat bude zhruba
hodinový program, poté se naleštěné speciály vrátí zpět na
autodrom.
Program na náměstí začíná
už v 16 hodin. „Kdo se přijde na
krásná, stále funkční a výkonná
auta z minulého století podívat,
může se těšit na odpoledne plné
zábavy. Provede jím známý moderátor Petr Říbal, který obstará
i hudební doprovod. Máme připraveny soutěže o deset vstupenek na závodní víkend, soutěže
pro děti o ceny a také autogramiádu jezdců. Vstupenky budeme

na místě i prodávat. Samozřejmostí je občerstvení,“ upřesnila
eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Tereza
Zajíčková.
Účast ve spanilé jízdě přislíbil
například Stephan Rettenmaier,
který bude na okruhu krotit nejstarší vůz závodního pole, Maserati 6CM z roku 1937. Diváci

I

Spanilá jízda závodních veteránů
ulicemi Mostu je součástí jejich
premiérového závodu The Most
Historic Grand Prix na místním
autodromu o víkendu 13. a 14. května.

se mohou těšit na řadu dalších
skvostů, z vozů velkých cen to
budou například Cooper Bristol z roku 1953 či Cooper T43
z roku 1957.



 Sám s oceánem
MOST - Městská
knihovna Most zve v
úterý 16. května v 17
hodin na cestopisnou
přednášku SÁM S OCEÁNEM. Přednáší Tomáš
Kůdela. Vstupné 40 Kč.

Praga Piccolo z roku 1931 - lahůdka, kterou se o víkendu můžete kochat.
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Mostečané, připravte se
na problémy s vodou
MOST - Od této středy 10. května až do 30. srpna se obyvatelé
některých částí starší zástavby
města musí připravit na problémy s dodávkami pitné vody. Od
8 do 15 hodin bude docházet ke
krátkodobým odstávkám vody
nebo snížení tlaku. Obyvate-

lé by o těchto odstávkách měli
být vždy informováni tři dny
předem. Náhradní zásobování
cisternami bude zajištěno. Více
informací obdržíte na zákaznické lince společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace 601 267
267.
(nov)

Prezident Zeman rozhodl:
Volit budeme v říjnu
MOST – Prezident Miloš Zeman
vyhlásil termín letošních voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamen-

tu České republiky. Volit budeme
moci jít v pátek 20. října nebo v sobotu 21. října 2017.
(nov)

komunální politika

Parkoviště u nemocnice už ve ﬁniši
MOST – Už v červnu by bez problémů měli zaparkovat návštěvníci
a pacienti u mostecké nemocnice. Otevřít by se tu totiž mělo zcela
nové parkoviště, na němž se v současné době pilně pracuje.
Investiční akci zahájila začátkem března Krajská zdravotní
za nemocničním pavilonem B.
Na novém parkovišti, které se
tu buduje, vznikne 186 nových
parkovacích míst. „V současné
době jsou práce na parkovišti v plném proudu. Nutné byly
úpravy terénu a jeho zpevnění na
požadovanou nosnost, dále také
úprava svahů, které byly příliš
prudké,“ popsal průběh prací
vedoucí oddělení správy a údržby nemovitostí v Mostě Július
Krastenics. Parkoviště by mělo
sloužit pro zaměstnance Nemocnice v Mostě, kteří uvolní
přibližně stejný počet míst před
nemocnicí. „Parkoviště musí být
dokončené během třinácti týdnů,
tedy začátkem června by mělo
sloužit veřejnosti,“ doplnil dále
Július Krastenics. Stavbu prová-

dí firma Herkul, která vyšla jako
vítěz výběrového řízení.
„Slíbili jsme, že zlepšíme komfort ohledně parkování i pro

pacienty, a to se také stane. Pro
veřejnost bude nově k parkování
sloužit parkovací plocha, která je
nyní za závorou a nabídne téměř
na dvě stovky parkovacích míst.
Ta budou moci využívat lidé bezplatně,“ sdělil nedávno předseda
představenstva Krajské zdravotní

Tady budou brzy parkovat zaměstnanci. Před nemocnicí místo nich veřejnost.

Odstávka teplé vody bude
letos jen krátce, ne ale všude!
nejnižší možnou dobou, která je
nutná k přepojení na provizorní
potrubí a z něj posléze na potrubí nové.

týdny zůstanou v době od 3.
do 21. července bez teplé vody
i obyvatelé části Mostu - Střed.
Dvou až třítýdenní odstávku
budou muset „vydržet“ také
obyvatelé lokality Janov – město, a to v ulici Přátelství, Hamerské a Na Kopci (21 dnů) a ve
Větrné a Luční (14 dnů).

Kde bez teplé vody
dva až tři týdny

Na Stalingradské
znovu „dlouhá“

Bez teplé vody na 14 dní i déle
však zůstane část domácností
a odběratelů v Mostě a Janově
v lokalitách, kde je technologie
natolik zastaralá a opravy a rekonstrukce natolik rozsáhlé, že
je nelze zrealizovat během kratší
doby.
V Mostě tak čeká „nepříjemná“ patnáctidenní odstávka
obyvatele sídliště Výsluní, a to
od 1. do 16. srpna. Téměř tři

Delší odstávka se bohužel
bude opět týkat i lokality Most/
Stalingradská, kde rekonstrukce
zařízení probíhají již třetím rokem. „Horkovodní systém v této
lokalitě je jedním z nejstarších
v celém Mostě. Revitalizace a případná výměna dožitých technologií v této oblasti je pro zvýšení
spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody a snížení tepelných ztrát
více než na místě,“ uvedl Petr

MOST – Mostečany letos nečeká celoplošná odstávka teplé vody.
Výjimkou budou ale některé části, jako například Stalingradská
čtvrť či sídliště Výsluní a další, kde se kohoutky s teplou vodou uzavřou na dva týdny i déle.

MOST - Kino Kosmos zprostředkuje v pátek 12. května v přímém přenosu zahajovací koncert Pražského jara. Tradiční Smetanovu Mou vlast přednesou Vídeňští filharmonikové (Wiener
Philharmoniker), kteří jsou označováni jako jeden ze dvou nejlepších světových orchestrů, a které bude řídit dirigent Daniel
Barenboim.
Vstupenka na letošní zahajovací koncert Pražského jara ve Smetanově síni pražského Obecního domu stojí 6 900 korun. V kině
Kosmos se pro návštěvníky přímého přenosu na velké plátno
a s dokonalým 5.1 zvukem podařilo zajistit vstup zdarma. (nov)

Společnosti
Severočeská
teplárenská a United Energy
v letošním roce nepřipravují celoplošnou letní odstávku v dodávkách teplé vody pro město
Most. „Odlišná situace bude
v sousedním Litvínově, kde letos
plánujeme celoplošnou odstávku
v délce 2 dnů ve dvou termínech,
z důvodu generální opravy části
tepelného napaječe pro celé město,“ upozornila tisková mluvčí
komořanské teplárny Miloslava
Kučerová. S cílem minimalizace
snížení komfortu obyvatel na co
nejkratší dobu, zvolila společnost – i za cenu navýšení vlastních nákladů, přepojení na provizorní potrubí po dobu opravy
napaječe. Délka odstávky je tedy

Jiří Novák. Vybudováním nového
parkoviště se s výstavbou nových
parkovacích míst u nemocnice do
budoucna ale nekončí. „Jde o první etapu. Další regulací ohledně
parkování se bude Krajská zdravotní i nadále zabývat,“ doplnil
předseda představenstva. (sol)

Obyvatelé budou o termínech informováni na www.
setep.cz a www.ue.cz. Připravují se informační letáky
k vylepení do vchodů odstavovaných objektů. Bližší informace na 476 447 830 nebo
734 289 969.
Horák, ředitel Severočeské teplárenské.
Termín odstávky ale zatím není stanoven. „Stále ještě
jednáme o nejvýhodnější ceně
rekonstrukce. S konkrétním termínem odstávky odběratele seznámíme až v průběhu června,“
vysvětlil dále Petr Horák.
Oprava na Stalingradské by
měla být letos ale zcela dokončena. „V letošním roce plánujeme
rekonstrukci sekundárních rozvodů v ulici Lomená. Po této rekonstrukci bychom v této lokalitě
už měli mít víceméně téměř veškeré primární i sekundární rozvody vyměněny a další odstávky
zde tedy pro nejbližší období neplánujeme,“ uvedla mluvčí Miloslava Kučerová.
(sol)

Depozitář muzea vydal exkluzivní kousek
MOST – Návštěvníci Oblastního muzea v Mostě mohou od května
spatřit další „exkluzivní kousek“ z depozitáře. Zrestaurovaný model
původní věže děkanského kostela, který dosud zůstával skryt očím
veřejnosti. Model věže je exponátem měsíce.
Po zvonu Cimbálu (byl exponátem měsíce února), může
veřejnost vidět cennou „součástku“ děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Tentokrát se jedná o (bez centimetru
metr a půl vysoký) model věže,
který dokládá původní podobu
věže kostela před jeho stěhováním. „Původní podoba kostelní
věže de facto zanikla jejím rozebráním před přesunem kostela.
I po opětovném sestavení byla totiž použita řada nových materiálů, takže se její ‚vnitřnosti‘ změnily, ač vnější tvar je identický,“
uvedl pro zajímavost k exponátu
ředitel muzea Michal Soukup.
Model byl zhotoven pro expozici muzea ve starém Mostě
ve 20. letech 20. století. V roce
2006 byl kompletně restaurován. Byly doplněny trámy, části
střechy, okna a stříšky. Zcela
nově bylo vytvořeno chybějící
vrcholové zakončení věže s kulovitou schránkou a zakončení
křížkem. „Model byl od roku
2016 uložen v depozitáři a předpokládalo se, že bude součástí
expozice. Nyní je ovšem vynikající příležitost k jeho prezentaci

v souvislosti s výročím kostela,
čemuž jsme neodolali, obzvláště
proto, že léta zůstával skryt očím
veřejnosti,“ dodal ředitel muzea.
Model sestává ze dvou odnímatelných částí, kdy spodní část
tvoří vrchol hranolové věže od
poloviny ciferníku po korunní
římsu se znázorněným ochozem.
Druhý díl tvoří vlastní báň věže
s názorně odkrytou částí konstrukce krovu. Zděná část věže je
zvenčí opatřena papírovým polepem s kresebně naznačenou vyzdívkou a s naznačenou polovinou
ciferníku. Ochoz je ze dvou stran
ohraničen drátěným zábradlím.
Ve spodní části věže je v úrovni
korunní římsy provedena vodorovná trámová podpůrná konstrukce báně věže. Druhá část věže
je podrobným modelem složité
trámové konstrukce s částečným
polepem znázorňujícím graficky
kladení krytiny střechy – báně,
v barevnosti do červena.
(sol)

I

Model byl zhotoven pro expozici
muzea ve starém Mostě ve 20.
letech 20. století. Od roku 2016
uložen v depozitáři a předpokládalo se, že bude součástí expozice.

Exponátem měsíce je původní věž děkanského kostela před jeho přesunem.

zpravodajství
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Přístup k jezeru se pro veřejnost uzavřel
MOST – Přístup k mosteckému jezeru se uzavřel. Důvodem jsou zahájené stavební práce kolem jezera. V plném proudu je výstavba
komunikace Most – Mariánské Radčice a nová přemostění. A také
další dvě plánované akce, inženýrské sítě a pláže s vodními moly.
Znovu se lidé k jezeru podívají až v roce 2019. Přístup k jezeru dosud oficiálně otevřen
nebyl, ale řada lidí si zde našla
cestu procházkou. Teď se ale
přístup k jezeru uzavřel zcela.
„Výstavba silnice kolem jezera je
technicky i organizačně složitou
stavbou, při níž se používá těžká mechanizace. Ta a další dvě
stavby jsou důvodem, proč podnik Palivový kombinát, který je
správcem území, až do ukončení staveb jezero pro návštěvníky
uzavřel,“ informoval tiskový
mluvčí mostecké radnice Petr
Baraňák. „Uzavření jezera pro
návštěvníky během výstavby je
totiž jediný způsob, jak zajistit
bezpečnost a předejít případným újmám na zdraví nebo
dokonce životech,“ dodal na vysvětlenou primátor Mostu Jan
Paparega.
V rámci výstavby nové komunikace vznikají i dva mosty
jakožto součást obnovy nové
silnice z Mostu do Mariánských
Radčic. „Na mostě přes kolejiště
a řeku Bílinu u čerpací stanice
Shell se již pracuje a plynule se
bude pokračovat i na přemostění
produktovodů společnosti UNIPETROL,“ doplnil Jakub Vintrlík z ministerstva financí, které
je investorem stavby. Realizace
obou mostů se předpokládá
ještě letos. „Hrubé konstrukce
mostů budou v letošním roce
dokončeny, nikoli však dokončovací práce nutné k provozování

mostů. Ty proběhnou v první
polovině roku 2018,“ upřesnil

I

Znovu se lidé k jezeru podívají až
v roce 2019.

dále mluvčí ministerstva financí. Komunikace se ale dokončí
až v příštím roce. „Do konce
letošního roku bude komunikace dokončena v jedné vrstvě as-

faltobetonového krytu. Konečná
pokládka povrchů komunikace
a dokončovací práce by se měly
uskutečnit v první polovině roku
2018,“ prozradil dále mluvčí.
V prostoru bývalého letiště se
silnice napojí na stávající komunikaci Braňany – Mariánské
Radčice.
Silnice bude stát zhruba 370
milionů korun. Poté, co bude
silnice včetně mostů dokončena, převede ji stát do majetku
Ústeckého kraje.
Po výstavbě silnice budou
následovat ještě další dvě stav-

U silnice vzniká
i cyklostezka
Součástí výstavby nové komunikace z Mostu do Mariánských Radčic je asfaltová cyklostezka, která je realizována
odděleně od silnice v celé její
trase. Po jejím dokončení bude
cyklostezka převedena do majetku statutárního města Most.
(sol)

VÝSTAVA KOČEK V RETRO STYLU 80. LET
Akciová společnost KERAMOST, a.s., přední výrobce bentonitových hrudkujících steliv, vás srdečně zve na Mezinárodní
výstavu koček od vystavovatelů z České republiky i zahraničí.
Výstava s tématem „Retro 80. léta“ se uskuteční v sobotu 13.
a v neděli 14. května 2017 na Zimním stadionu v Mostě, vždy
od 09:00 do 17:00 hodin. Vstupné 60 Kč dospělý, 30 Kč děti,
rodinné vstupné (2+2) 150 Kč. Nenechte si ujít přehlídku 250
kočičích šampiónů různých ušlechtilých i běžných plemen, ze
známých např. Britské nebo Mainské kočky, z málo početných
např. Kurilský Bobtail, Korat atd. V sobotu proběhne soutěž
o nejkrásněji vyzdobenou klec v retro stylu a v neděli se uskuteční soutěž mladých chovatelů. Na výstavě můžete zakoupit
prémiové značky steliv a další chovatelské potřeby za akční ceny.
Zároveň budete mít možnost vyhrát na tradičním kole štěstí
hezké ceny nebo stelivo zdarma. Pro dětské návštěvníky samozřejmě nebude chybět obří nafukovací kocour „Keramourek“,
který se rád s každým vyfotí. Těšíme se na setkání a věříme, že
na výstavě strávíte příjemný čas se svými blízkými a odnesete si
spoustu zážitků.
(red)

Abdera a Hibernatus
MOST - V pátek 12. května ve
21 hodin vystoupí v mosteckém
Rokáči Vinohrady kapely ABDERA a HIBERNATUS.
Jirkovská rocková sestava
ABDERA zahraje ve složení
Andrea Žíža Benčičová - zpěv,
Milan Meduna- kytara, zpěv,
Jirka C. - basa, Vojta Meduna

K jezeru se lidé dostanou až v roce 2019.

Opravy komunikací začaly:
Halase a Suka první na řadě
MOST – V Mostě se začalo s velkými opravami silnic a chodníků. Letos se chce město kromě běžných oprav výtluků a děr po kruté zimě
věnovat hlavně větším opravám delších úseků. Rozkopaná je tak
například ulice J. Suka či F. Halase.
Technické služby města Mostu společně se zástupci města vytipovávají komunikace
a chodníky, které si letos zaslouží opravy. Některé už si status
„prioritní“ vysloužily. „Společně
se zástupci mosteckého magistrátu projíždíme ulice a na místě
se určí stav komunikací. Přihlíží
se k úpravě svislého a vodorovného dopravního značení, jako
například ulice Františka Halase,“ uvedl Miroslav Kupec, vedoucí oddělení správy městské
zeleně, komunikací a městského majetku Technických služeb
města Mostu. Větší a komplex-

by, a to výstavba komunikací
a inženýrských sítí a vybudování oddychové pobřežní zóny.

nější opravy si tak letos vyžádají
například ulice Jana, Palacha,
Františka Halase, Vítězslava
Nezvala či Václava Řezáče. „Komunikace po zimě 2016/2017
jsou poničené obdobným způsobem jako v předchozích letech.
Tato zima poničila komunikace
tam, kde neproběhla větší oprava ploch, ale pouze se udržovaly
ve sjízdném stavu,“ upozornil
dále Miroslav Kupec. Nejvíce
tak zimou zůstaly zasažené komunikace v ulici Jana Palacha,
Sadová, Vítězslava Nezvala, Pod
Koňským vrchem, Josefa Suka,
Alej Boženy Němcové a další.

Na letošní opravy komunikací
bude zapotřebí kolem třiceti milionů korun. Finanční prostředky
na opravy využije město z výhodného úvěru od České spořitelny.
Rozhodli o tom zastupitelé na posledním jednání. Jedná se o úvěr,
který si město bere namísto peněz, které měly plynout na rekonstrukci mostu u nemocnice, která
se zatím odložila na neurčito.
Kromě komunikací se letos
technické služby pustí i do oprav
chodníků. „Co se týče chodníků,
letos by se měla dokončit například rekonstrukce chodníku v ulici Pod Koňským vrchem. Ten se
zde opravoval už v předchozích letech. Letos se jedná o jeho poslední část. Chodník bude ze zámkové
dlažby,“ doplnil ještě vedoucí oddělení komunikací.
(sol)

Dopravní frmol v Halasově ulici je už u konce. Pokračuje se ale v dalších částech města.

Opravy silnic a
mostů
MOST - Na Mostecku se
v letošním roce plánují další
opravy silnic a mostů.
„Pro plánování oprav povrchů pro rok 2018 probíhají
v letošním roce diagnostiky,
které nám určí, jaké úseky
silnic jsou potřeba opravit.
Mimo oprav povrchů plánujeme pro příští rok 2018
opravu mostů, které se nacházejí na silnici I/27 ve
směru od Litvínova na Most,
opravu mostu na silnici I/27
před Litvínovem,“ vyjmenovala plánované akce ŘSD
mluvčí Nina Ledvinová.
„Zcela jistě se na silnicích
Mostecka budou průběžně
provádět údržbové práce,
které s sebou nesou do jisté
míry taktéž dílčí omezení
dopravy,“ připomněla ještě
tisková mluvčí.
Co se letos opraví:
 Silnice I/13 v úseku od
hranic okresu Most ve směru na Komořany v délce 1
350 m v předpokládaném
termínu srpen až říjen 2017.
 Oprava ramen mimoúrovňového křížení silnice I/13 u areálu Ervěnice
v tomtéž termínu.
 Silnice I/13 u Českých
Zlatníků ve směru na Bílinu
v délce 1 740 m v předpokládaném termínu červenec až
září 2017.
 Stabilizace svahu u Českých Zlatníků na silnici I/13
ve směru od Bíliny na Most,
 Úprava křižovatky
u obce Korozluky na silnici
I/15
 Oprava mostu, který se
nachází v Komořanech na
příjezdovém rameni k silnici
I/13.
(sol)

- bicí, Lindros - kytara, zpěv.
Chomutovský HIBERNATUS
zahraje v aktuální sestavě: Pavel
„Pavlos“ Réz - kytara, doprovodný zpěv, Tomáš „Hamry“
Hamerle - kytara, Josef „Jožka“
Ložan - baskytara, Josef „José“
Šlehofer - bicí, a Lucie „Máma“
Hamerlová – zpěv.
(nov)

Neziskovky na Benediktu
MOST - Neziskové organizace,
které působí na Mostecku, se
v neděli 15. května od 15 hodin
představí na letní scéně Benediktu veřejnosti. Akce, jež je
letos nazvaná „Květen pro veřejnost“, se koná již potřinácté
a opět ji pořádá Dětská orga-

nizace Zálesák. Těšit se můžete
na bohatý doprovodný kulturní program - taneční, pěvecká
i šermířská vystoupení, jízdu na
koních, cvičení s kočárky, soutěže pro děti. Akce se koná pod
záštitou náměstkyně primátora
Markéty Staré.
(nov)
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zpravodajství

Muzeum chystá tábor o pravěku
MOST – Putování s Pračlovíčkem je název nového příměstského
tábora, který chystá Oblastní muzeum v Mostě ve spolupráci s Archeoklubem Kadaň.
Letos poprvé budou moci
i děti z Mostecka okusit, jaké to
je stát se pravěkými malíři, hrnčíři, šamany či keltskými bojovníky a zároveň budou poznávat
minulost.
Zajímavý a netradiční příměstský tábor, který při Městském muzeu v Kadani bývá
hned po vyhlášení beznadějně
obsazený, proběhne v Mostě
ve dvou turnusech - ve druhé
polovině července a na začátku
srpna. „Příměstský tábor Pračlovíček pořádáme ve spolupráci
s Archeoklubem v Kadani, který toto téma úspěšně otevírá již
poněkolikáté. Rádi bychom využili jejich bohatých zkušeností,
zvláště proto, že každoročně věnujeme archeologii velkou pozornost v rámci Mezinárodního dne
archeologie (třetí sobota v říjnu), takže to zapadá do našeho

a zdokonalovat, tak jsme asi
před třemi lety vymysleli tento
příměstský tábor v Kadani, kde
máme zázemí. Měl obrovský
ohlas, a protože i zde v Mostě je
muzeum velmi aktivní a snaží
se rozšiřovat své služby, rozhodli

Stopování, hrnčířství
i keltská bitva
Putování s Pračlovíčkem je
archeologický tábor. Tematicky
a časově se tábor věnuje období od paleolitu (starší doba
kamenná) až k době římské.
„Chceme tu děti něco naučit
a hlavně chceme, aby je to bavilo,“ podotýká Jana Šílová a k ná-

Foto: Archiv Archeoklub Kadaň.

Děti si vyrobily vlastní keramiku.

I

Příměstské tábory dílny Woodmaid budou rovněž letos v mosteckém muzeu i nadále probíhat.
Budou ale v jiných termínech,
aby se jednotlivé tábory nepřekrývaly.

dlouhodobého programu,“ okomentoval vznik tohoto příměstského tábora ředitel Oblastního
muzea v Mostě Michal Soukup.
První turnus příměstského tábora Putování s Pračlovíčkem
povede vedoucí a zakladatelka
kadaňského archeologického
kroužku a zároveň archeoložka
Městského muzea v Kadani Jana
Šílová, společně s archeologem
Jiřím Šlajsnou. „S muzeem spolupracujeme dlouho. Jiří Šlajsna
je také archeolog, je spoluzakladatelem archeologického kroužku jak pro dospělé, tak i pro děti,
jimž se hodně věnujeme - a pomáhá mi tady v Kadani. Chtěli
jsme naše služby dále rozšiřovat

O tábor s Pračlovíčkem je mezi dětmi obrovský zájem.
jsme se, že ho vyzkoušíme zorganizovat i pro mostecké děti,“
vysvětlila Jana Šílová, jak se
pravěký tábor dostal do Mostu.
V mosteckém muzeu by měl pokračovat i v příštích letech.

plni tábora prozrazuje: „Každý
den se budeme z doby kamenné
posouvat směrem k dnešku. Děti
se tak stanou například pravěkými malíři, šamany, budou se učit
o nástěnných malbách, stanou se
na chvíli i římskými vojáky nebo
keltskými bojovníky. Vyzkouší si
práci s keramikou, drcení obilí
a mnoho dalších dovedností.“
Kromě toho, že budou děti trávit čas na táboře v muzeu a jeho
okolí, plánují se i výlety.
Tábor je zaměřený spíše na
menší děti, a to nejlépe od 5 do
8 let. Mohou se ho ale účastnit i děti starší, které by daná
tematika zaujala. Pokud mají
mladší děti starší sourozence
apod. „Rádi tábor přizpůsobíme
i pro starší děti, vymyslíme těžší
úkoly. Ti starší tu také pomáhají mladším, takže to není žádný
problém,“ souhlasí archeoložka.
I pro mostecké děti a jejich rodiče platí, že pokud mají o tábor
zájem, měli by se přihlásit co
nejdřív. Částečně je totiž tábor
už nyní naplněný.
(sol)

Putování s Pračlovíčkem 17. – 21. 7. 2017
Putování s Pračlovíčkem 31. 7. – 4. 8. 2017
Přihlášky na: brandova@muzeum-most.cz

Mostečané se svezou novým elektrobusem
MOSTECKO – Novou alternativu za ekologické LPG autobusy našel
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. Jedná se o nový elektrobus. Dopravce ho veřejnosti hodlá představit už tento pátek v litvínovském dopravním podniku.

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Vzhledem k pozvolnému
dožívání autobusů na plynový
pohon LPG, kterých zbývá v dopravním podniku posledních
14 kusů, hledají se alternativní
ekologická vozidla pro MHD.
„V průběhu května budeme mít
zapůjčený elektrobus od společnosti SOR. V pátek 12. května ho
v Litvínově představíme zástupcům jednoho z našich akcionářů
– představitelům města Litvínova,“ řekl ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský. Podle
jeho slov jde zejména o vyzkoušení tohoto typu pohonu v plném provozu. Zkušební provoz

by měl pomoci získat potřebná
data a informace k budoucímu
vyhodnocení různých alternativ.
Elektrobus SOR EBN 11 bude
nasazen od soboty 13. května
2017 v Litvínově, aby ho mohli vyzkoušet i obyvatelé města.
„Bude jezdit na lince č. 13 až do
čtvrtka, v pátek vozidlo vyzkoušíme na lince č. 23 do Meziboří,“
doplnil dále ředitel Dunovský.
Elektrobus SOR EBN 11 se
také představí v Mostě, hned
v pondělí 22. května si ho prohlédnou členové představenstva společnosti a zástupci měst
Mostu a Litvínova. „Ani obyva-

telé Mostu nepřijdou zkrátka,
elektrobus bude od úterý 23.
května na čtyři dny nasazen do
provozu na lince č. 5 a o následujícím víkendu na lince č. 17,“
ujistil Mostečany Daniel Dunovský. V pondělí 29. května
pak bude opět jezdit linku č. 5.
Aby mohl být elektrobus
nasazen do běžného provozu,
musí být vybaven odbavovacím
systémem, daty MHD v Mostě a v Litvínově s v neposlední
řadě i obchodním označením
DOPRAVNÍHO
PODNIKU
měst Mostu a Litvínova.

Elektrobusem za čistší
ovzduší
Podle nedávno provedeného
sociologického průzkumu do-

mácností jezdí v Mostě městskou hromadnou dopravou 30
procent obyvatel, v Litvínově je
to dokonce dvaatřicet procent.
„Oba naši akcionáři podporují
čistou mobilitu a úzce spolupracují s Dopravním podnikem při
tvorbě Plánu udržitelné městské
mobility pro města Most a Litvínov. Ten má za cíl účinněji
řešit problémy související s dopravou v obou městech a zlepšit
kvalitu ovzduší i kvalitu života
ve městě,“ podotkl dále šéf dopravního podniku. Zkouška
elektrobusu v provozu městské
hromadné dopravy v Mostě
a Litvínově je dalším malým
příspěvkem dopravního podniku k diskusi o řešení této problematiky.
(sol)

Kalendář zabodoval!
MOST - Městská správa sociálních služeb v Mostě slaví úspěch
v sedmnáctém ročníku soutěže
KALENDÁŘ ROKU 2017.
Kalendář „Úsměv dětí otevírá
všechna srdce“ získal 2. místo
v kategorii Stolní kalendář.
„Vytvořením kalendáře jsme
chtěli ukázat veřejnosti, že
i děti se zdravotním znevýhodněním spolu se zdravými dětmi
prožívají dny plné her a smíchu, a to se nám ve spolupráci
s fotografem Danielem Šeinerem podařilo,“ řekl k úspě-

chu ředitel organizace Martin
Strakoš.
Slavnostního předání ceny
v reprezentačních prostorách Poslanecké sněmovny ve Státních
aktech se spolu s Martinem Strakošem zúčastnila vedoucí Denního dětského rehabilitačního
stacionáře a Střediska denní péče
o děti do tří let věku v Mostě Jaroslava Puntová a administrativní
pracovnice Michaela Nermuťová.
Soutěž vyhlásila společnost Digirama, s. r. o., vydavatel časopisu
Typografia.
(nov)

Slavnostní předání ceny v Poslanecké sněmovně.

rozhovor
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Jiří Kraus: „Nevím, co by muselo přijít
za nabídku, abych z Mostu odešel...“
MOST – Mostecká knihovna uvedla další díl oblíbené talk show
Zná-most. Tentokrát do horkého křesla pozvala herce Městského
divadla v Mostě Jiřího Krause. Jednačtyřicetiletý rodák z Ústí nad
Labem, jehož oblíbeným žánrem jsou komedie, má za sebou desítky
divadelních rolí, zahrál si ale také ve filmu či v televizních seriálech.
Když ho z premiéry Hrabalových Postřižin rovnou z pódia během představení odvezla
záchranka, byl za pár dnů opět
na jevišti. Ještě nikdy o něm
nevyšla žádná negativní recenze, nemá nepřítele. Nikdo
ho nepomlouvá. Rádi ho mají
nejen návštěvníci divadla, ale
i jeho kolegové. Je komik, což
se u herců také často přenáší do
civilního života. Na pódiu bývá
pomatený, střelený, praštěný, ale
v civilu je to vážný, přemýšlivý a seriozní chlapík. Občas se
mihne v televizi, je aktivní ve
svém Divadle nad Labem, sem
tam někde něco moderuje, příležitostně režíruje, malinko se
angažuje v politice, ovšem jeho
domácím hřištěm je Městské divadlo Most, kde se pomalu stává
legendou.
Vaše nejmilejší místo v Mostě…
Divadelní klub.

tecké scéně. Je to jedna z mých
vysněných rolí. Všechny role,
které jsem měl vysněné tady na
mosteckém jevišti, se mi splnily.
Truffaldina jsem dělal s režisérem Svojtkou, kterého mám

ky, když si ale říkám, že už to
nemá cenu, potkám nějakého
člověka, který mi něco pochválí
a zase mě vrátí zpátky… Přišel
jsem na to, že bych toho nedokázal nechat úplně. Bez divadla
bych být nemohl.
Nešel byste prozměnu třeba
točit?
Několikrát jsem točil. Ale to
by mě nebavilo. Je to sice práce

Co kdyby přišla nabídka z jiného divadla?
Záleželo by z kterého. Razím
ale názor, že v každém divadle je
chleba o dvou kůrkách…
Vyzkoušel jsem si to několikrát v Praze, hostoval jsem
i v Národním divadle, všude je
to plus minus stejné, všude na
něco herci nadávají... Nevím,
co by muselo přijít za nabídku,
abych od mosteckého divadla
Do „horkého“ křesla pozval
ředitel knihovny Tomáš
Ondrášek (vlevo) tentokrát
stálici mostecké divadelní
scény, herce Jiřího Krause.

Co nesnášíte, a v čem si libujete?
Libuju si v domácí pohodě se
svou ženou. - Jsou dny, kdy nesnáším svou ženu (smích).
Ideální odpočinek…
Na chalupě na Svahové.
Oblíbený spisovatel, film,
hudba…
Hašek. Film Divoká a krásná
(francouzský dokument o přírodě), z hudby klasická opereta.
Máte raději salát nebo grilovanou krkovičku?
Zeleninový salát ke grilovanému masu…
Hrajete ve 14 hrách a někde
máte i nějaké dvojrole. Dá se to
všechno pamatovat?
Je to těžké, ale jde to. Jde si
všechno pamatovat, když to člověk hraje. Neustále cvičí paměť.

moc rád. Tohle představení
mělo 90 repríz, což samo o sobě
svědčí, že se inscenace povedla
a že to diváky baví.
Devadesát repríz je rekord?
To je můj rekord. V Mostě je
toto číslo, tuším 108, a to u inscenace Babička. Myslím ale, že
ho s tím Sluhou dvou pánů
trumfneme. Obvykle bývá, tady
v Mostě, kolem dvaceti repríz.
Poznáte během zkoušení,
jestli se kus bude hrát více
nebo méně?
Ne. Několikrát jsem zažil,

S „valašským králem“ a svým oblíbencem Bolkem Polívkou se Jiří Kraus
setkal zatím jen jednou, a to v rámci festivalu Young For Young.
Horší je, když se pak začne hrát
v repríze jednou za dva měsíce… Pak si začínám opakovat
texty. Nápor na hlavu je to ale
velký.
Co si třeba zkoušíte? Stane
se vám, že třeba přeskočíte do
jiné role?
Třeba Pepina. Než jdu do práce. Začnu doma a skončím, když
jsem tady u Spořitelny. Občas se
mi stalo, že jsem přeskočil z role
do role. Ale naštěstí ne na jevišti, jen při domácí přípravě nebo
při cestě do divadla.
Jaké máte vysněné role?
Truffaldino, kterého jsem se
nakonec dočkal právě na mos-

že jsem říkal: to se bude líbit,
a skončilo to brzo. Naopak když jsme si mysleli, jakou že
to nasadili „krávovinu“, tak bylo
třeba i 25 repríz. Divák je skutečně nevyzpytatelný.
Povolání herce je vrtkavé
a vratké, co byste dělal, kdybyste nehrál divadlo?
Zní to jako divné klišé, ale já
jsem nikdy nechtěl být hercem.
Chtěl jsem studovat veterinu.
Zakázali mi to, kvůli prašnému
prostředí, protože jsem alergik.
Tak jsem šel do divadla, které je
hned po hornické profesi druhé nejprašnější… Kupodivu to
doktorům vůbec nevadilo. Občas mám zaječí úmysly. Vždyc-

za poměrně dost peněz, ale je
to únavné. Živé hlediště je živé
hlediště.
Točil jste i reklamy? Chtějí
herci v reklamách hrát jen pro
peníze?
Natáčení reklam i seriálů patří k této profesi. Herec je věc
veřejná a je to jeho součást. Za
první reklamu jsem jel s rodinou na dovolenou.
Někteří herci a muzikanti si
musí po představení lehnout,
nebo si dát panáka, jak to řešíte vy?
Já bych si mnohdy i lehl, ale
nemáme v šatnách postel…
Panáky moc nepiju. Herec se
představením probudí a nabudí.
Skončí v deset hodin a během
půl hodiny si nemůže jít lehnout.
Máte ještě nějaké role, které
byste si chtěl zahrát?
Já už mám vybráno. Měl jsem
tři vysněné role, které jsem si už
zahrál. V Revizorovi jsem si zahrál Chlestakova, zahrál jsem si
i hejtmana. Zahrál jsem si Truffaldina a v Charleyově tetě lorda
Babbse. Kromě těchto vysněných
rolí jsem měl i spoustu dalších,
takže mám splněno. Co přijde
dál, to už je všechno bonus.
Odkud jste?
Já se narodil ve vesnici blízko Chabařovic, která zanikla
díky hnědému uhlí. Když mi
bylo 6 let, přestěhovali jsme se
do Ústí, kde jsem žil do 12 let.
Pak se naši rozvedli a maminka
se podruhé vdala do Duchcova.
Od 12 do 18 jsem tedy žil v Duchcově. Poté čtyři roky v Šumperku a pak jsme se přestěhovali
už s manželkou Míšou na dva
roky do Uherského Hradiště.
1. 1. 2000 jsme se přestěhovali
do Mostu, kde jsme už zůstali.
Nejdéle jsem žil tedy v Mostě
a začínám se tady téměř po dvaceti letech cítit jako doma.

odešel. Leda bych odešel jako
od divadla jako takového…
Je o vás známo, že chováte
na Svahové zvířata. Kolik máte
vlastně zvířat?
Jsou zvířata, která převážím
- to je manželka a dcera. Dva
psi - štěně vlčáka a dvacetiletý
kříženec. Máme také kocoura,
který se ale odstěhuje na chalupu a zpátky do Mostu pojede
až v říjnu. Zjistil jsem taky, že
se nám narodily další rybičky
v akváriu. Máme také dvě želvy, ty převážím na Svahovou
až po „zmrzlých“. Na chalupě
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Je zajímavé, když se nějaký kus
hraje dlouho, co se všechno během těch let stane. Například
když jsme uváděli Na poříčí dítě
křičí. Během té doby se dva lidi vzali, jeden pár se rozvedl, narodilo se
pět dětí, vystřídaly se čtyři herečky
v jedné roli a šest muzikantů a toto
představení se pořád hraje. Jediné,
co je zde stejné, jsem já a má kolegyně Zuzana Zajáčková....
máme dvě prasata, nepočítám-li sousedy, jdoucí z hospody.
Pak tři ovce a tři kozy. Obden
tam jezdím a krmím to všechno.
I v zimě.
S kterým hercem nebo herečkou byste si rád zahrál, kdybyste si mohl vybrat, a proč?
Měl jsem loni takový herecký
svátek. Mám hrozně rád Bolka
Polívku, styl jeho divadla, líbí
se mi to, co dělá. Když tu loni
hrál v představení, v rámci festivalu Young For Young, tak
jsem s ním vedl rozhovor, protože jsem to moderoval. Bylo to
strašně příjemný se s ním potkat
na jevišti. Takže jestli by to někdo mohl být, pak Bolek Polívka. Jinak ale strašně rád hraju
i se svou ženou, protože to je
vždycky dobrodružství. A doma
taky. Tam je to ale čisto čistá improvizace.
(sol)

Studentská láska
S Karlem se seznámila, když
jí bylo šestnáct let. Byl její první
láska. Kluk ze sousední třídy,
kterého chtěly všechny holky.
Dostala ho ona. Stala se z nich
nerozlučná dvojice. Všude
chodili spolu. Učitelé si zvykli
na to, že ti dva jsou jako jeden
a nerozdělovali je.
Čtyři roky na střední škole utekly jako
krásný sen. Měla
lásku, měla hodně
přátel. Po maturitě
si s partou řekli, že
půjdou na stejnou
vysokou školu. Nerozloučí se ani dalších pět let. Dostali
se všichni. Nastěhovali se s Karlem
na stejnou kolej.
Těšila se na bláznivé studentské roky. Pak ale zjistila, že je těhotná. Uvědomila si,
že je sice krásné čekat Karlovo
dítě, ale tím si na několik let
zavírá cestu ke studiu. Váhala,
zda by raději neměla jít na potrat. Dítě s Karlem mohli mít
později. Když ale řekla Karlovi,
že čeká dítě, byl tak nadšený
a šťastný, že už o potratu dál
nepřemýšlela. S Karlem se vzali
a přestěhovali do malého bytu.
Karel dál studoval, přitom chodil na brigády. Finančně je podporovali její i jeho rodiče. Byly
to krušné roky. Bojovala s nedostatkem peněz, s Karlem se
vídali jen večer. Malý Karlík byl
uplakané věčně nemocné dítě.
Vysával z ní veškerou energii.
Přesto se snažila být alespoň
chvílemi stejně milá a veselá,
jako v době, kdy s Karlem neměli žádné starosti. Když zjistila, že je podruhé těhotná, rozbrečela se. Už neměla sílu starat
se o další dítě. Karel ji ale přesvědčil, že spolu to zvládnou.
Za dva roky půjdou děti do jeslí
a do školky, on do práce a ona
začne studovat. Vykreslil jí
krásnou budoucnost. Až budou
děti starší, on převezme starost
o ně a ona se bude věnovat jen
a jen škole. Věřila mu. Porodila
druhého chlapečka a kolotoč
starostí o rodinu se roztočil ještě rychleji. Karel se připravoval
na státnice, psal diplomovou
práci. Doma kolem něj chodila
po špičkách, aby ho nerušila.
Byl nervózní, když děti brečely.
Snažila se proto chodit s dětmi
ven nebo k rodičům, když se
Karel učil. Krásné chvíle mezi
nimi se úplně vytratily. Uvědomovala si, že se na ní dva
porody po sobě hodně podepsaly. Postavu už dávno neměla
jako ta mladá holka, která po
maturitě nadšeně nastupovala
na vysokou školu. Byla unavená a večer už neměla sílu,
aby se postarala sama o sebe.
Na kadeřníka neměla peníze,
na líčení myšlenky. Na módní
oblečení si také musela nechat
zajít chuť, protože každou korunu, kterou měla navíc, musela
utratit za oba kluky. Když Karel
úspěšně dokončil studium, těšila se, jak se jejich život změní.
Karel začne pracovat, budou
mít víc peněz, ona se vrátí ke
studiu. Další rok jí ale přinesl
jen zklamání. Karel si skutečně
našel práci, ale zatím o jejím
studiu nemohla být ani řeč. Karel se musel zapracovat. Trávil
v práci víc času než ve škole.
Budoval si postavení. Domů
chodil večer, unavený a práci
si nosil domů. Jen peněz měli
ještě méně než dřív. Karel sice
vydělával, ale přestali je podporovat rodiče. Byla podrážděná,
unavená, nešťastná. Když večer
Karel nalil víno a začal ji líbat,
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odmítla ho a šla spát. Neměla
nejmenší náladu na sex. Chtěla
si chvíli odpočinout. Od toho
večera chodil Karel domů ještě
později. Pak poprvé odjel na
víkend pryč. Prý na firemní
poradu. Nepodezírala ho z ničeho. Jeho pozdní
návraty domů se
ale opakovaly stále
častěji a víkendové pobyty mimo
domov se množily.
Staršímu synovi
bylo šest let, když si
poprvé připustila,
že ji Karel podvádí.
Uvědomila si, že
celou dobu musela
být slepá a hluchá.
Karel si neustále
psal zprávy. Svému
vzhledu věnoval větší pozornost. Občas z něj cítila dámský
parfém. Jednou, když byl v koupelně, vzala jeho mobil do ruky.
Zděšeně četla zprávy pro jinou
ženu plné stejně mazlivých
slov, které kdysi říkal jí. Sotva
se vynořil ze dveří koupelny,
udeřila na něj. Křičela, plakala,
vyčítala. Karel mlčel. Když se
trochu uklidnila, řekl jí, že už
dál takhle žít nemůže. Neměli
se brát, neměli mít děti. Byl to
omyl. Jejich studentská láska
dávno skončila. On už ji nemiluje. Řekl jí, ať se na sebe podívá. Co ze sebe udělala. Neatraktivní, neupravenou, tlustou
a unavenou ženskou. Není v ní
nic z té mladé holky, kterou měl
rád. Ano, našel si jinou ženu.
Sebevědomou a silnou. Ženu,
která o sebe pečuje a záleží jí na
tom, aby se mu líbila. Odstěhuje se od ní. Samozřejmě jí bude
přispívat na výživu obou kluků
a bude se s nimi stýkat. Bude si
je brát na víkendy, když nebude
mít pracovní povinnosti. Seděla v šoku a zírala na něj. Karel
se v klidu oblékl, sbalil si tašky
a odešel. Vzala děti a odvedla
je ke svým rodičům. Požádala
matku, ať oba chlapce pohlídá.
Neví, kdy se vrátí, musí si něco
důležitého vyřídit. V té chvíli
netušila, jestli mluví o hodinách či rocích. Věděla jen, že
jí Karel strašně ublížil. Zničil jí
život. Ona má teď právo na ten
jeho. Vzala si nůž a schovala ho
do kabelky. Šla za Karlem do
firmy, kde pracoval. Když vešla
bez klepání do manželovy kanceláře, byla tam s ním jiná žena.
Oba se smáli, ona byla nakloněná těsně nad ním, on měl položenou ruku na jejích bocích.
Všimla si, že je žena perfektně
nalíčená a učesaná. Karel se
napřímil, nepříjemně překvapený. Požádal tu ženu, ať chvíli
počká za dveřmi. Tohle bude
rychlé. Než odešla, ještě ji pohladil po ruce. Žena se na ni ani
nepodívala. Prošla kolem a zavřela za sebou dveře. Karel vstal
a přistoupil k ní. Začal mluvit,
ona ho ale neposlouchala. Vyndala z kabelky nůž a vrazila
mu ho do hrudi. Jednou, podruhé a potřetí. Zůstal ležet na
zemi v kaluži krve. Otřela nůž
o jeho oblek. Vyšla z kanceláře.
Ta žena seděla v křesílku a telefonovala. Nedívala se na ni.
Šla přímo k ní. Konečně k ní
vzhlédla. Jejich oči se potkaly. Zabořila i jí nůž do břicha.
Nechala ji tak. V klidu a pomalu vyšla z firmy. Všimla si, jak
sekretářka v panice sáhla po
telefonu. Než se dostala z budovy, už slyšela sirény policejního
vozu. Napadlo ji, jaký asi za
dvojnásobnou vraždu dostane
trest a kolik bude klukům, až
vyjde z vězení.
(pur)
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SOUTĚŽ: Odpovědné ﬁrmy, hlaste se!
ÚSTECKÝ KRAJ – Vedete svou firmu odpovědně ke společnosti nebo
máte ve svém okolí takovou firmu, která si zaslouží ocenění za přístup k zaměstnancům? Přihlaste svou společnost nebo firmu, o které si myslíte jen to nejlepší do třetího ročníku Ceny Ústeckého kraje
za společenskou odpovědnost. Čas máte do 20. června.
Třetí ročník Ceny Ústeckého
kraje za společenskou odpovědnost byl vyhlášen ve čtvrtek
27. dubna na Krajském úřadu
Ústeckého kraje za přítomnosti hejtmana Oldřicha
Bubeníčka a Gabriely
Nekolové, předsedkyně
Hospodářské a sociální
rady Ústeckého kraje.
Odborným garantem
této soutěže je Rada
kvality ČR. Soutěž,
ve které mohou firmy představit vše, co
nad rámec zákonných
povinností dělají pro
své zaměstnance a pro
celou společnost, se
rok od roku těší většímu zájmu ze strany
firem. „Do soutěže patří všechny firmy, které
podporují komunitní
život, podporují region,

dělají například akce pro děti zaměstnanců, podílí se na ochraně
životního prostředí, zřídily třeba
firemní školku pro své zaměstnance, nebo mají program na

podporu bývalých zaměstnanců,
seniorů. Při svých cestách po Ústeckém kraji se setkávám s mnoha subjekty různého zaměření
a stále častěji vidím, že firmy
i instituce přijímají principy společenské odpovědnosti za své. To
v dnešní době považuji za velmi
pozitivní a jsem ráda, že některé
z těchto aktivit můžeme ocenit,“
říká k třetímu ročníku krajské
soutěže Gabriela Nekolová. „Společenská
odpovědnost se netýká pouze firem, které
se věnují byznysu.
Myslím, že všechny
organizace a právnické osoby jsou odpovědné za dopady
své činnosti. Společenská odpovědnost
organizací stojí na
sociálním, ekonomickém a ekologickém
základě a měla by být
dobrovolným aktem.
To nakonec potvrdily
předchozí ročníky, kdy
byla tato cena udělována,“ řekl hejtman

Oldřich Bubeníček. Do soutěže
se mohou hlásit všechny podnikatelské subjekty, neziskové
organizace, spolky i veřejný
sektor s působností v Ústeckém kraji. Letošní novinkou je
i možnost pro veřejnost posílat
tipy na firmu, která se ke svým
zaměstnancům a okolí chová
se společenskou odpovědností.
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Zájemci můžou v letošním roce
soutěžit ve třech kategoriích:
podnikatelský subjekt, organizace veřejného sektoru nebo obec.
Zvlášť se hodnotí organizace do
250 zaměstnanců, nad 250 zaměstnanců a nad 1000 zaměstnanců.
Potřebné formuláře a přihlášky jsou
k dispozici na www.kr-ustecky.cz
nebo na www.hsr-uk.cz.
„My firmu oslovíme a do soutěže ji zařadíme,“ slíbila Gabriela
Nekolová. V loňském roce se do
soutěže zařadilo 27 firem. „Zájem se každý rok zvyšuje. Letos
doufáme, že překročíme třicítku,“ dodává Gabriela Nekolová.
(pur)

Na Osadě vyroste osm nových bytů
LITVÍNOV – Na místě bývalé Lidové scény v Litvínově na Osadě by
měl do několika let stát nový obytný dům s minimálně osmi byty.
Postavit ho hodlá majitel pozemku Dušan Belák.
Město s Dušanem Belákem
směnilo 157 metrů čtverečních
pozemků tak, aby umožnilo
výstavbu bytového domu a zázemí. Proti směně nejprve
vystoupili zástupci obyvatel okolních

domů. Obávali se, že při stavbě
bytového
domu dojde
ke kácen í

vzrostlých stromů. „Žádné
zásadní
kácení
stromů
nechystáme. Pokud při výstavbě
nějaký strom pokácíme, pak ho
nahradíme novým,“ slíbil sousedům Dušan Belák. Proti výstavbě bytového domu pak už nikdo
neměl žádné výhrady. „Jsem
rád, že se na Osadě
postaví dům
a přibydou
nové

byty,“ zhodnotil záměr zastupitel Jiří Fedoriška. Část pozemku v regulačním plánu města
neodpovídá záměrům stavitele.
Proto bude muset na své náklady zajistit změnu regulačního
plánu. Výstavba bytového domu
se proto ještě protáhne. „Po
změně regulačního plánu, která
by mohla být do dvou let, se bude
ještě minimálně dva roky stavět,“ uvedl Dušan Belák. V minulosti už existoval záměr na
stejném místě vybudovat sportovní halu. Ten ovšem takové
nadšení jako bytový dům
u zastupitelů a veřejnosti
nevzbudil.
(pur)

Zámečnická společnost POSMAYSPOL s.r.o.
nabízí volné pozice pro skladníky
Nabízíme práci v prosperující společnosti v Mostě.
Zabýváme se především výrobou ocelových konstrukcí a komponentů do autosedaček.
Požadujeme
- zkušenosti s obsluhou manipulační techniky – VZV, aj.
- schopnost pracovat ve výškách
- velmi dobrá orientace ve skladových prostorách
- manuální zručnost
- dobré organizační schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita
- odpovědnost za sklad
- znalost základní práce na PC
- odborné vyučení (s maturitou)
Náplň práce
- Příjem a výdej materiálu a zboží z nákladního prostředku pomocí
manipulační techniky
- kontrola počtu balení přijímané/vydávané zásilky oproti dodacím listům
- přesun materiálu a zboží do správného umístění ve skladu a evidence
záznamů o uskladnění
- příprava zboží a štítkování zboží pro expedici
- nakládka expedovaného zboží a kontrola dodacích listů
- obsluha a kontrola svěřené manipulační techniky
Nabízíme
- dlouhodobou pracovní perspektivu v prosperující společnosti
- dobré finanční ohodnocení a prémie dle odvedené práce
- příspěvky na stravování
- čištění a údržba pracovních oděvů
Milan Nemec tel.: 724 828 261 email: milan.nemec@posmayspol.cz

Domov dostal sociální automobil
LITVÍNOV – Domov sociální služeb v Janově dostal díky projektu
českomoravské reklamní agentury sociální automobil. Klíčky od vozidla převzal ředitel zařízení Vladimír Vopelka.
„Sociální automobil je naším
nejprestižnějším projektem. Za
spoluúčasti firem a společností se
snažíme o zdokonalení vozového
parku v ústavech a zařízeních,
která svou činnost zaměřila na
výchovu, vzdělání, rehabilitaci
a integraci zdravotně, mentálně
či jinak hendikepovaných lidí,“
řekla k projektu zástupkyně litoměřické pobočky reklamní
agentury Kompakt Ilona Adamová a dodala: „Od roku 1997,
kdy naše společnost zahájila realizaci projektu, se nám podařilo
za pomoci firem a společností
po celém území naší republiky
s úspěchem předat již 650 sociálních automobilů. Pro Domov

sociálních služeb Litvínov jsme
tímto způsobem zajistili již třetí
vůz. Poprvé to bylo v roce 2005,
podruhé v roce 2011 a letos je to

Sociální automobil převzal ředitel zařízení Vladimír Vopelka (vlevo).

potřetí. Vůz pronajímáme na šest
let za symbolickou jednu korunu
ročně. Po šesti letech jej vyměníme za nový.“
Letos se na pořízení vozu do
Litvínova podílelo 28 firem.
Přispělo i město Litvínov ze
svého rozpočtu, a to třiceti tisíci korunami. Na voze je proto
i znak města. Starostka Kamila
Bláhová a místostarostka Erika
Sedláčková se zúčastnily slavnostního předání a řediteli DSSL
při té příležitosti popřály hodně
bezpečně ujetých kilometrů ve
službách sociálního zařízení, jehož zřizovatelem je Ústecký kraj.
Z daru se mohl v krátké době po
sobě těšit Vladimír Vopleka už
podruhé. V březnu získalo janovské zařízení výtěžek z Plesu
Ústeckého kraje, a to bezmála
dvě stě tisíc korun.
(pur)

Litvínov
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Demolice bývalé ubytovny se komplikuje
LITVÍNOV – Demolice bývalé ubytovny pro nepřizpůsobivé U Bílého sloupu, na kterou město získalo dotaci, se komplikuje. Na úrovni
základové spáry, zhruba jeden metr pod zemí, se objevila železobetonová konstrukce, se kterou nikdo nepočítal. Demolice se proto
prodlouží a hlavně prodraží.
Demolice objektů ubytoven U Bílého sloupu v Litvínově byla zahájena 6. března
předáním staveniště. Zakázku
na základě výběrového řízení
získala od města firma AQUA
zemní práce s nejnižší nabídkovou cenou 3,3 milionu korun
včetně DPH. Ubytovny hodlalo
město odstranit až na úroveň
základové spáry, což je zhruba
jeden metr pod okolní terén.
Nyní se ukázalo, že bude muset jít ještě hlouběji. Odstraní
se také veškeré vnitřní instalace
kanalizace, vody, vytápění a plynovodu, včetně všech souvisejících nadzemních částí šachet.
Z venkovních inženýrských sítí
se demontují stožáry veřejného osvětlení včetně kabelového
vedení. Odstraní se oplocení
a zpevní se komunikace v areálu. V areálu zůstane vjezd na
pozemek a vzrostlé stromy.
Litvínov využil mimořádného dotačního titulu ministerstva pro místní rozvoj. V pro-

gramu je na tři roky alokováno
sto miliónů korun. „Litvínov
získal maximální možnou dotaci

náklady na demolici až na deset
miliónů korun. V budovách je
totiž azbest, jehož likvidace si
žádá speciální postup. „Při odstraňování základových pasů
v souladu s projektovou dokumentací byla nalezena železobetonová konstrukce zasahující až
pod úroveň původních základo-

Místo ubytoven bude příštích deset let park.
5 miliónů korun hned v prvním
kole dotačního programu. Právě
pro města, jako je Litvínov, jsme
dotační program prosazovali,“
připomněl krajský radní Martin
Klika. V případě litvínovské
ubytovny se předpokládaly

vých pasů. Jedná se pravděpodobně o v minulosti provedené
dodatečné zpevnění základů
stavby proti jejímu poklesu vzhledem k jílovitému podloží. Tato
skutečnost nemohla být zjištěna
při zpracování projektové do-

kumentace, ani před zahájením
demoličních prací. Vícepráce dodavatele demoličních prací jsou
odhadnuty na zhruba 100 tisíc
korun,“ prozradila starostka
města Kamila Bláhová.
Na místě ubytovny zůstane
zelená plocha. Město totiž podle
podmínek dotačního programu
nesmí uvolněný pozemek deset let prodat. Po uplynutí této
doby by měly na místě bývalých
ubytoven pro sociálně slabé
a nepřizpůsobivé občany vyrůst
rodinné domy. „Po dokončení demolice ubytoven U Bílého
sloupu je nutno realizovat projekt následného využití revitalizovaného území, který spočívá
v revitalizaci zeleně. Projekt je
jednou z podmínek poskytovatele dotace a musí být zrealizován
v horizontu 3 let od dokončení
demolice. Předpokládané náklady činí 400 tisíc korun. Rada
města schválila rozpočtovou
změnu k financování navýšených
nákladů a revitalizaci území,“
uvedla starostka města Kamila
Bláhová. Podobným způsobem
by se chtělo město zbavit také
vybydleného panelového domu
v Janově, který koupilo od CPI.
(pur)

O dotace z rozpočtu města žádejte včas
LITVÍNOV – Město Litvínov vyhlásilo termíny na podávání žádostí
o dotaci z rozpočtu města na rok 2018. Kdo chce od Litvínova příspěvek, musí si pospíšit. Termíny končí 15. srpna.
Od 1. 7. do 15. 8. 2017 mohou
žadatelé o individuální dotaci
předkládat žádosti o poskytnutí
dotace na podporu kultury, sportu, tělovýchovy, sociálních služeb,
cestovního ruchu, celoživotního
vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
zájmové činnosti mládeže, prevence kriminality, protidrogové
aktivity a spolkové činnosti.
Prázdninový termín ale
komplikuje podávání žádostí
zejména pro školy. Například
v loňském roce tento termín
propásli studenti litvínovského gymnázia, kteří chtěli žádat
o příspěvek na Studentský majáles. Dobrou zprávou ale je, že

město zjednodušilo pravidla.
Ta žadatelům o dotaci výrazně
zjednoduší celou administraci.
Nově nemusí dokládat potvrzení o existenci spolků a obecně
prospěšných společností a čestné prohlášení žadatelů v programu de minimis. Odbor sociálních věcí a školství, který
žádosti přijímá, má totiž přístup
do registrů spolků a společností,
a tyto informace si může v registru sám ověřit. Žadatelé také
nebudou muset nově dokládat
účetní závěrku za dvě poslední
uzavřená účetní období v rozsahu výkaz zisku a ztráty, rozvaha,
příloha k účetní závěrce, dále

přehled o majetku a závazcích
a přehled o příjmech a výdajích
za dvě poslední uzavřená účetní období. Žádosti a část příloh
včetně Pravidel pro poskytování
dotací z rozpočtu města Litvínova jsou k dispozici na: http://
www.mulitvinov.cz/dotace-a-zapujcky/ds-51255/p1=82150.

I

Dobrou zprávou je, že město zjednodušilo pravidla. Ta
žadatelům o dotaci výrazně
zjednoduší celou administraci.

Žadatel je povinen předložit
řádně vyplněný formulář „Žádost o poskytnutí investiční/
neinvestiční dotace z rozpočtu
města Litvínova“, včetně všech
povinných příloh v písemné podobě osobně, prostřednictvím

pošty nebo datové schránky.
Nově si také město hodlá zvát
všechny žadatele o dotaci na
jednání pracovních skupin, aby
mělo zcela jasno, jak rozhodnutí
o dotaci ovlivní další činnost žadatele. Při schvalování rozpočtu
pro letošní rok se totiž na poslední chvíli měnilo rozhodnutí
o přidělení dotace Litvínovské
vzdělávací společnosti. „Dozvěděli jsme se, že společnost dostane dotaci od státu, ale je nutná
rovněž spoluúčast a dotace od
města. Je to pro nás poučení do
budoucna. Navrhuji proto zvát si
všechny žadatele o dotaci do jednání pracovní skupiny, abychom
měli před schvalováním rozpočtu
jasno,“ navrhla při schvalování
rozpočtu místostarostka Erika
Sedláčková.
(pur)

Do oprav zničených silnic milión navíc
LITVÍNOV – V Litvínově se začalo s opravou komunikací po zimě. Poničené komunikace si letos vyžádají více pozornosti. Město si proto
připravilo o jeden milión korun více než v předchozích letech.
Dodavatelem oprav živičných povrchů místních komunikací je společnost ASFALTSERVIS, s nejnižší nabídkovou
cenou 1 690 000 Kč bez DPH.
„Opravovat se budou všechny
místní komunikace, které jsou
ve špatném stavu po uplynulé

zimě. Začali jsme ve středu města a postupně se bude pokračovat
dál. Prioritu mají komunikace,
po kterých projíždí autobusy
městské hromadné dopravy,“
uvedl místostarosta města Milan Šťovíček. První na řadě jsou
ulice Studentská, Tyrše a Füg-

S opravami výtluků začal Litvínov v ulicích v centru města.

nera a Sokolská. Postupně se
budou komunikace opravovat
až do konce prázdnin. „Pokud
bude třeba, jsme připraveni
rozpočet ještě jednou posílit,“
slíbil místostarosta. V plném
proudu je také jarní úklid města. I když nedávné mrazíky
ještě donutily technické služby
vrátit se k zimní výbavě. V celém městě probíhá v současné
době postupné blokové čištění.

Problémy ale způsobují řidiči, kteří nerespektují značení
a zůstávají v uklízených ulicích
stát. „Snažíme se je kontaktovat
prostřednictvím Městské policie
Litvínov. Je to velmi komplikované. Máme sice odtahový
vůz, ale odtahům se snažíme co
nejvíce vyhnout. Přistupujeme
k němu až v neodkladném případě,“ doplnil místostarosta.
(pur)

hambaeros

17. 5. 2017
zpěv – kithiczka ( Marcela Nováková)
piano -Wasser (Pavla Vasserbauer)
cajon – Fabio ( Fabio Kora)

jazz, latino, šanson, groove…
Od 19:30 hod. v Café Baru Citadela

Vstupné 90,- Kč
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Bezpečnost: Největší problém je vandalismus

orušené paragrafy

S nožem u krku
Muž z Litvínova nejprve bouchal na dveře jedné ženy, kterou zná, a častovat ji sprostými
a vulgárními nadávkami, přitom
jí i vyhrožoval újmou na zdraví.
„Takto vůči ženě jednal opakovaně a v ženě proto vzbudil důvodnou obavu o svůj život a zdraví.
V jednom případě ženu na chodbě domu potkal, tam ji měl opakovaně udeřit do tváře a opět jí
slovně vyhrožoval zabitím a dalším násilím. Poté z místa odešel.
V jiný čas opět na chodbě domu
k ní přistoupil zezadu, přitlačil
ji na zeď chodby a ke krku jí měl
přiložit nůž a vše doplnil výhrůžkami. Ke zranění ženy naštěstí
nedošlo,“ vylíčila chování násilníka policejní mluvčí Ludmila
Světláková. Policie muže po
obvinění zadržela a státnímu
zástupci podala podnět k vazebnímu stíhání. Soud obviněného
tento týden do vazby poslal.
Muži za tato jednání hrozí až tříletý trest odnětí svobody

Zlodějka použila
kočárek
Nakupovat za pět prstů přijela do Mostu z obce na Mostecku
21letá žena. Bezmála devět set
korun stály tři balíky pracího
prášku, které se ženě zalíbily.
Zboží však nehodlala zaplatit,
ale ještě mezi regály ho ukryla do kočárku. Krádež odhalili
pracovníci prodejny a nepocti-

zpravodajství

vou ženu zadrželi. Ta poté skončila na policejním oddělení.

Marihuana v hlavní roli
Marihuanu v centru města
Mostu měl podle zjištění kriminalistů toxi týmu mostecké policie prodávat teprve 18letý mladík
z Mostu. Vyšetřovatel ho v dubnu
obvinil z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy. Obviněný Mostečan měl
drogu prodat nejméně v deseti
případech. Policie mladého muže
stíhá na svobodě. Za toto jednání může očekávat od soudu až
pětiletý trest odnětí svobody. Na
jiné podezřelé mladíky narazila
v noci hlídka mosteckých policistů. Ti, jakmile spatřili policejní vozidlo, začali utíkat. „Jeden
z nich držel v ruce rostliny připomínající konopí. Hlídka nakonec
v ulici Budovatelů přistihla mladíka, který vylezl z křoví. Policisté
následně prohledali okolí a nalezli
několik rostlin konopí v syrovém
stavu. Ty policie zajistila a odeslala k provedení odborné expertizy. Tou byla zjištěna přítomnost
účinné látky v rostlinách,“ prozradila policejní mluvčí Ludmila
Světláková. Vyšetřovatel 21letého
muže obvinil z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy a z přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.
Obviněný muž měl také drogu
nabízet jinému jako protislužbu
za poskytnutí noclehu.
(pur)

LITVÍNOV – Žádné výrazné změny v narušování bezpečnosti a pořádku nezaznamenala v loňském roce Městská policie Litvínov. Dokonce ani v Janově strážníci v loňském roce nezasahovali u vážnějších událostí. Hlavním problémem zůstává vandalismus a přestupky
zejména v občanském soužití.
V loňském roce na pořádek
a bezpečnost v Litvínově dbalo
67 zaměstnanců Městské policie
Litvínov. Zprávu o činnosti městské policie velitel Zdeněk Urban
rozložil do několika úseků podle
částí města, které se týkala. Žádné závažné přestupky či změny
v oblasti bezpečnosti v loňském
roce strážníci nezaznamenali
v Hamru. „Do této oblasti je zahrnut areál Nové Záluží, který byl
jak ze strany hlídek strážníků, tak
i asistentek prevence kriminality
podrobován zvýšenému dohledu
z důvodu ničení vybavení areálu a porušování obecně závazné
vyhlášky o volném venčení psů,“

uvedl velitel. Nejvíce práce měli
strážníci v Janově. Tady velitel
poukázal zejména na zvyšující
se počet přestupků páchaných
nezletilými. V centru Litvínova
a na Osadě se strážníci potýkali
zejména s přestupky souvisejícími s provozem nočních podniků, i když oproti předchozímu
roku počet takových událostí
klesl. „Ve srovnání s rokem 2015
lze hovořit o poklesu počtu událostí, které hlídky musely řešit
v souvislosti s provozem zájmových nočních podniků, zejména
na Osadě v úseku Citadela, S. K.
Neumanna, PKH. Méně událostí
bylo zaznamenáno rovněž v her-

ně v ulici 9. května. Avšak s ohledem na charakter zaznamenaných protiprávních jednání, jako
byly rvačky, krádeže osobních
věcí, opilství, byla tato provozovna nejproblémovějším místem
v Litvínově,“ prozradil Zdeněk
Urban. Klid byl v loňském roce
v komerčních ubytovnách, což
se ale nedá říci o roce letošním.
„V Litvínově jsou ubytovaní dělníci z jiných zemí. V současné době
se jedná o tři sta lidí. Problémy
byly zejména s tím, že jezdili ‚na
černo‘ hromadnou dopravou, vyhazovali odpadky z oken ubytovny v centru města, opíjeli se a rušili noční klid. Spolupracujeme
s Policií ČR a na cizince v Litvínově jsme se zaměřili. V poslední
době se situace uklidnila, nicméně situaci dál sledujeme,“ uvedl
Zdeněk Urban. „Jsme také v kontaktu s majitelem ubytovny, kde

Férově můžete posnídat
i v Litvínově
LITVÍNOV – Už tuto sobotu můžete posnídat se svými přáteli
a sousedy na zámku Valdštejnů
v Litvínově. Koná se tu totiž
piknikové setkání na podporu
lokálních a fairtradových pěstitelů.
Fair trade dává pěstitelům ze
zemí „třetího světa“ možnost
uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Fairtradový výrobek poznáte například podle
certifikační známky Fairtrade®.
„Účastníci snídaně si přinesou
vlastní dobroty, ať už fairtradové nebo lokální. Jde o skvělou
příležitost setkat se s kamarády,
rodinou nebo sousedy a strávit

společně jedno květnové dopoledne snídaní v příjemném prostředí zámku Valdštejnů. Můžete
si upéct buchtu z fairtradového
kakaa a cukru, bio mouky, medu
od místního včelaře a vajíček od
souseda,“ zve na snídani Dáša
Wohanková z propagace města. Kromě snídaně by v košíku
neměly chybět talíře, ubrousky, nože a lžičky. „V infocentru
lze zakoupit kávu nebo čaj od
fairtradových pěstitelů,“ dodala
také vedoucí informačního centra Destinační agentury Krušné
hory Kateřina Pourová. Pro děti
jsou připraveny dílničky. Vstup:
zdarma.
(pur)

Bezpečnostní situaci v Litvínově prezentoval zastupitelům velitel městské policie Zdeněk Urban (uprostřed).

tito problémoví cizinci bydlí. Nepořádek kolem hotelového domu
v centru města častěji uklízíme,“
dodala místostarostka Erika
Sedláčková. V majetkové oblasti
řešili strážníci velmi často oznámení krádeží zboží v marketech
obchodních řetězců. Hlídkami
městské policie bylo provedeno
na 140 výjezdů na oznámení
o krádežích zboží. Z tohoto počtu bylo řešeno nejvíce v Kauflandu. „Na úseku poškozování
majetku města byla v roce 2016
zjištěna série poškozování autobusových zastávek MHD na
Podkrušnohorské ulici v úseku
Chudeřín – Janov a v závěru
roku úmyslné poškozování vysazených stromků, zejména v parku
u Pilařského rybníka a v pietním
parku v ul. Žižkova. V posledním
čtvrtletí byl ze strany Policie ČR
a městské policie zaznamenán
nárůst oznámení o vloupání do
zahrádek v zahrádkářských koloniích,“ doplnil Zdeněk Urban.
V souvislosti s provozem mobilní laboratoře na zjišťování
přítomnosti drog u osob bylo
v průběhu roku 2016 zaznamenáno o 15 pozitivních zkoušek
více než v roce 2015. „Celkem
bylo provedeno 103 zkoušek
a z tohoto počtu bylo zjištěno 46
osob pod vlivem drog. Větší část
pozitivních zkoušek byla zjištěna u řidičů motorových vozidel.
Vzrůstající trend je v této oblasti
zaznamenáván každoročně. Tuto
skutečnost podporuje též nezanedbatelný a rovněž narůstající
počet výjezdů na sběr použitých
injekčních stříkaček. Teplotní
mapa znázorňuje hustotu sběru
použitých stříkaček v jednotlivých
oblastech města. Z této orientační pomůcky vyplývá, že nejvíce
je touto problematikou postižen
Janov,“ uzavřel Zdeněk Urban.
(pur)

Největší zájem je o jazykovou školu
LITVÍNOV – K zápisu do prvních tříd v Litvínově přišlo víc dětí, než
se čekalo. Nejvíce dětí přivedli rodiče na školu s rozšířenou výukou
jazyků na Podkrušnohorské ulici. Jako každý rok, i letos se hlásily
děti z okolních měst.
Do prvních tříd se děti v Litvínově zapisovaly ve středu 5.
dubna a čtvrtek 6. dubna. Zápis
se týkal, podle evidence obyvatel, 254 dětí s trvalým poby-

tem v Litvínově, 11 dětí cizinců
s místem pobytu v Litvínově
a 79 dětí, kterým byl v loňském
roce odložen začátek povinné
školní docházky. Oproti před-

chozím letům počet dětí, které
mají nastoupit do prvních tříd,
v Litvínově mírně klesá. Oproti
roku 2015/2016 je v Litvínově méně budoucích prvňáčků
o dvě plné třídy. Celkem se do
prvních tříd pro příští školní
rok přihlásilo 364 dětí z Litvínova a okolí. Nejvíce přespolních je z Lomu, a to 25. Do Lit-

vínova do škol chtějí dále jezdit
děti z Oseka a Meziboří. Na
jazykovku přišla rovná stovka
dětí. Na základní školu v Ruské ulici se přihlásilo 79 dětí, na
sportovní školu 72. Do Janova
bude chodit 64 dětí, do hamerské základní školy 47 nových
prvňáčků. Na speciální školu
přišly 3 děti.
(pur)

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030

zpravodajství
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Veteráni a formule 1
projedou Mostem
 Představí se i jezdci
s formulemi Junior, které vznikly v roce 1958 zásluhou italského hraběte Luraniho a sedlala je
jezdecká esa formátu Jima Clarka či Jochena Rindta. Doplní je
sportovní dvousedadlové vozy
anglických značek jako Triumph, Morgan a MG, vyrobené
v letech 1945 - 1981.
Chybět ale nebudou ani tuzemští jezdci na továrních speciálech i vozech individuálních
konstrukcí. Dorazí například
dvojnásobný mistr Evropy
v závodech historických aut do
vrchu František Čečil s vozem

Hakar. Jde o vskutku originální techniku. Existuje totiž jen
jeden exemplář, v roce 1950 jej
postavil v Hradci Králové Alois
Rieger se synem Vojtěchem,
jenž se stal později legendou
československých rally jako
spolujezdec Vladimíra Hubáčka.
Součástí závodního víkendu
je i sraz historických vozidel a jejich výstava na diváckém svahu
autodromu v areálu polygonu.
Do Mostu se sjedou majitelé
137 automobilových veteránů,
z toho devíti Velorexů. Doplní je
deset motocyklů. Nejstarším ex-

ponátem bude jednadevadesátiletá Praga Piccolo z roku 1926,
z motocyklů pak jen o čtyři roky
mladší BSA S 30.
Pořadatelé si dali záležet i na
doprovodném programu pro
celé rodiny, který je tradičně
zdarma. Vedle akrobatického vystoupení skvělého pilota
a účastníka světového šampionátu Red Bull Air Race Master
Class Petra Kopfsteina nabídnou řadu dětských atrakcí se
soutěžemi o ceny, vyhlídkové
lety vrtulníkem či autogramiádu osobností motoristického
sportu.
(nov)

Marek Zouvala, vedoucí odštěpného závodu Benzina skupiny Unipetrol.

Benzina startuje soutěž pro
děti z dětských domovů
Společnost Benzina spouští
dlouhodobý program společenské odpovědnosti nazvaný Benzina pomáhá. V rámci tohoto
programu připravila ve spolupráci s Federací dětských domovů ČR dva projekty na podporu
dětí z dětských domovů. Prvním
z nich je kreativní soutěž Dětský
domov budoucnosti, která se
uskuteční v květnu a červnu.
„Měníme tvář Benziny. Tradiční a zavedenou značku postupně oblékáme do moderního
kabátu. Inovovali jsme paliva,
rozšiřujeme nabídku občerstvení
a doplňkových služeb a pracujeme na sjednocení podoby všech
čerpacích stanic,“ říká Marek
Zouvala, vedoucí odštěpného
závodu Benzina skupiny Unipetrol, a dodává: „Posilujeme i naši
společenskou odpovědnost, a proto nyní přicházíme s projektem
Benzina pomáhá, v němž míříme na děti v dětských domovech
po celé republice.“

Dětský domov
budoucnosti
V kreativní soutěži, která se
uskuteční v květnu a červnu,
vyzývá Benzina děti z dětských
domovů, ať ztvární dětský domov budoucnosti podle svých
představ. Jejich výtvory v kreslené i jakékoliv audiovizuální
podobě budou umístěny na
speciální internetové stránce
www.benzinapomaha.cz, kde je
v prvním kole bude moci hodnotit veřejnost. Z pěti finalistů
odborná porota vybere a ocení

I

Děti z vítězného domova pojedou v září na výlet plný adrenalinu a jejich domov projde
rekonstrukcí. V hodnoticí porotě
zasednou automobiloví závodníci
Roman Kresta a Jan Černý společně s Miss České republiky 2013 Lucií
Šlégr Královou i olympijským vítězem Jiřím Šlégrem.

tři nejlepší návrhy. První cenou
je sportovní výlet s Benzinou,
na který se děti z vítězného

Jak a co vyhrát?
Namalujte, natočte nebo
i jinak umělecky ztvárněte,
jak si představujete dětský
domov budoucnosti. Svou
představu nahrajte jako obrázek nebo video níže do
formuláře. Benzina vybere
ty nejlepší tvůrce a odmění
je:
1. cena:
Sportovní víkendový zájezd s programem pro celý
dětský domov + bonus
2. cena:
Sportovní zboží v hodnotě 40.000 Kč od www.sportobchod.cz
3. cena:
Sortiment v hodnotě
20.000 Kč od knihy.abz.cz

dětského domova vypraví letos
v září. Po návratu pro ně bude
připravené překvapení v podobě rekonstrukce části jejich domova, kterou provedou v rámci
dobrovolného dne zaměstnanci
Benziny. Za druhé místo Benzina věnuje sportovní vybavení
a za umístění na třetím místě
děti získají dárkové vouchery
na sportovní zážitky a vybavení.

Druhá šance pro
sportovní potřeby
Od prvního května navíc mohou lidé vkládat použité i nové
sportovní vybavení pro děti do
speciálních boxů umístěných
na vybraných čerpacích stanicích Benzina. První SportBox
na sportovní potřeby pro děti
z dětských domovů byl umístěn 1. května na čerpací stanici
Argentinská v Praze 7 - Holešovicích. Pokud se pilotní projekt osvědčí, budou SportBoxy
instalovány i na další čerpací
stanice. „Ptali jsme se v dětských
domovech, co děti nejvíce potřebují, a zjistili jsme, že dětem chybí sportovní vybavení. A tak nás
napadlo umístit na naše stanice
sběrné boxy, ve kterých mohou
lidé toto vybavení shromažďovat.
V pravidelných intervalech je
budeme vybírat a ve spolupráci
s Federací dětských domovů budeme vybavení předávat dětským
domovům po celé republice,“ vysvětluje Agnieszka Bobrukiewicz, vedoucí úseku marketingu
Benziny.
(nov)

zajímavosti z vašeho města

KULTURNÍ A INZERTNÍ MAGAZÍN
KULTURA

ŽIVOTNÍ STYL

SPORT

VOLNÝ ČAS

Na autodromu bude k vidění i akrobatické vystoupení šampiona Petra Kopfsteina.
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inzerce

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 tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

Hejtman Oldřich Bubeníček s jednatelem společnosti Net4Gas Radkem
Benčíkem předali záslužné medaile členům záchranných složek.

Hejtman ocenil záchranáře,
policisty i hasiče
ÚSTECKÝ KRAJ - Hejtman Oldřich Bubeníček spolu s jednatelem společnosti Net4Gas
Radkem Benčíkem předali
v prostorách ústeckého divadla
celkem dvacet osm Záslužných
medailí Ústeckého kraje a deset
Medailí hejtmana Ústeckého
kraje členům krajských složek
Integrovaného
záchranného
systému za jejich práci a mimořádné činy.
„Tyto medaile jsou takovým
symbolickým oceněním a hlavně poděkováním příslušníkům
krajského integrovaného systému
za jejich nelehkou a obětavou
práci při ochraně životů, zdraví,
ale i majetku nás všech,“ řekl
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Pozvání přijali
také armádní generál Miroslav
Vacek a generální konzul Ruské federace v Karlových Varech
Mikhail Nikolaevich Ledenev.
Po předání medailí následoval
slavnostní koncert filmových
melodií při příležitosti oslav výročí osvobození Československa
a ukončení druhé světové války. Generálním partnerem akce
byla společnost Net4Gas.
Záslužné medaile Ústeckého
kraje jako uznání jejich aktivní činnosti získali: Bc. Ondřej
Kounovský, Bc. Radek Urban,
Dagmar Kováčová, DiS., Miroslav Láznička, Luboš Dlabal,
Mgr. Jan Trpišovský, Irena Špičková, ppor. Bc. Jaroslav Flesar,
Josef Bauer, DiS., por. Mgr. Ro-

man Wasserbauer, kpt. Ing. Ivan
Protiva, por. Bc. Jiří Kadeřábek,
nprap. Jiří Lisec, Městská policie Bílina, Městská policie Litvínov, npor. Ing. Lukáš Polan,
prap. Jan Jíra, prap. Jiří Hušák,
nstržm. David Čech, nstržm.
Lukáš Dospěl, prap. Jiří Kašpar,
pprap. Adam Michel - toho času
v pracovní neschopnosti - cenu
přebírá jeho bratr Ondřej Michel, kpt. Bc. Jaroslav Hotový,
nprap. Radek Janoušek, prap.
Miloš Zima, DiS., prap. Richard
Hercík, prap. Zdeněk Krejčí,
prap. David Kadlec.
Medaili hejtmana Ústeckého
kraje obdrželi: František Wiener, Zásahová jednotka KŘP
ÚK, MUDr. Eleonora Hodková,
nprap. Martin Šretr, plk. Ing.
Bc. Jiří Fadler, kpt. Ing. Vladimír Audi, kpt. Ing. Jaroslav
Skyba, kpt. Bc. Jitka Králová,
kpt. Ing. Petr Kubišta a Adolf
Röhrer z Československé obce
legionářské, který v 16 letech
byl aktivně zapojen do protiletecké domobrany a v 17 letech
nastoupil do československé zahraniční armády. V anglickém
středisku byl vycvičen řidičem
tanku a následně přidělen do
tankové brigády, se kterou se
zúčastnil obléhání Dunkerque
ve Francii. Po skončení války
se pan Röhrer vrátil s armádou
zpět do vlasti. V letošním roce
oslaví pan Röhrer významné životní jubileum 90 let.
(red)

■ Prodám různé knihy a sešity z
edice Magnet a karavana – dobrodružné a krimi a ostatní žánry –
levně. Telefon: 720 250 192
■ Prodám knihy Sirotek Lowoodsky – rok 1991, Jana Eyerová 1968
– Boží mlýny, 1970 – Chodský
román a 2 knihy od Vl. Pitnerové
– Nezničitelné, vše za 150 Kč. Telefon: 720 250 192
■ Prodám 3 kusy – kapesní plášť
do deště, výrobce Fatra Napajedla, 2 v původním obalu č. 56, prši
pláště zelené 2 ks č. XXXL a L. Telefon: 720 250 192. Vše za 300 Kč
■ Prodám 4 x prošívanou deku,
velmi zachovalé, vhodné na chatu,
chalupu. Přírodní a okrové barvy.
200 Kč/1 ks. Celkem 700 Kč. Litvínov. Telefon: 736 469 724
■ Prodám hezký, zánovní přehoz
do dívčího pokoje (4-8 let). Barva
lila a růžová, typ Barbie. PC: 800 Kč,
nyní 250 Kč. Telefon: 736 469 724
■ Prodám satelitní parabolu za
200 Kč, nutný držák. Telefon: 736
469 724
■ Nabízím velmi levně nepatrně
užívaný dřez z kuchyňské linky
průmět 42 cm + odpovídající baterii, chodbové osvětlení komplet
a zářivkové těleso s náhr. zářivkami. Cena 10 % z původní ceny. V
Mostě tel. 603 376 114
■ Koupím levnou výbavičku pro
dítě od narození do cca tří let. Telefon: 775 682 969. ZN: pěstounka
■ Koupím LP gramofonové desky, větší množství vítáno, stačí prozvonit. Telefon: 721 442 860
■ V Mostě prodám velkou nádhernou palmu, 22 listů – 1 700 Kč,
elektrický odvlhčovač zdiva – velmi účinný – malá krabička – velká
sleva = stěhování. Cena 15 000 Kč,
s doklady. Telefon: 607 277 880
■ V Mostě prodám škrabadlo a
prolézačku pro kočku, zánovní,
400 Kč, dětskou dřevěnou postýlku, 600 Kč, dobrý stav. Telefon: 607
277 880
■ V Mostě prodám lednici s mrazákem Siemens, Privileg – dobrý
stav, 2 200 Kč/ks. Mrazák 7 šuplíků – 2 000 Kč, sporák na PB – 2 ks,
cena 2 300 Kč/ks. Telefon: 607 277
880
■ Prodám v Mostě z důvodu stěhování 23 balíků dřevěných briket
a 9 balíků uhelných briket v originál obalu – se slevou – 1 550 Kč.
Telefon: 724 050 605
BYTY, DOMY

■ Prodám garáž v ulici Pionýrů
v Mostě, elektřina není zavedena.
Cena 70 000 Kč. Telefon: 737 818
916
■ V Mostě prodám 3 x velký byt
ve vile, 4 x garáž, velká zahrada,
dům je rekonstruovaný s velkou
terasou, pergolou, udírnou, letní

NAROZENINOVÝ
VÍKEND
plný slev a sladkého potěšení

19. – 21. 5.

/occentralmost
lmost

Základní škola a mateřská
škola v Mostě hledá
kuchaře/kuchařku.
Možno i důchodce/důchodkyně.
Vítáme praxi v oboru.
V případě zájmu pište na
mail ofﬁce@amaschool.cz,
tel. 702279927

chatkou, plastová okna, ústřední
topení. Telefon: 607 277 880 – večer

SEZNÁMENÍ

■ Nějaký fajn chlap se ještě najde někde? Já 34/80/160 cm z
Mostu, pište na číslo 607 109 439,
budu se těšit.
■ Muž hledá ženu pro vztah od
30 do 55 let. ZN: Žít si klidný život
– Honza. Kontakt v redakci
■ Přitažlivou ženu hledá zdravý
67 letý, 171 cm, nekuřák. Výtvarné
a sportovní zaměření vítáno. Možno se i přistěhovat. Telefon: 705
233 646
■ 70letá důchodkyně (SŠ), hledá
motorizovaného kamaráda. Tolerantního, vzdělaného. Pozdější
společný život možný. Telefon: 604
532 781
■ Paní Marie 86 let/162 cm/ 52
kg. Hledám pána do 89 let/ ráda
cestuji, mám ráda přírodu, zvířata,
vaření, zahrádka. Jsem vdova. Tel:
792 488 116

ZAMĚSTNÁNÍ

■ Sháním v Mostě brigádu – cokoliv, pište nebo volejte. Telefon:
607 109 439. Děkuji

VZKAZ

■ Mojí

princezně Dominičce
přeji všechno nejlepší k jejím 9.
narozeninám. Mám tě moooc ráda
a posílám mraky pusinek. Mamča
Edita

centralmost

www.centralmost.cz

ý

y
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Útočník Hübl v Litvínově
pokračuje, z Hradce
přichází obránce Dietz

LITVÍNOV - V litvínovském
klubu pokračuje tvorba kádru
týmu na nadcházející sezonu,
hlásí další dvě novinky. HC Verva Litvínov se v minulých dnech
dohodl s klubem Mountfield HK
na přestupu obránce Stanislava
Dietze. Šestadvacetiletý zadák
by měl v Litvínově působit nejméně dvě následující sezony.
Klub dále podepsal nový,
dvouletý kontrakt s útočníkem
Viktorem Hüblem, druhým nejproduktivnějším hráčem klubu
v minulém ročníku TELH.
Stanislav Dietz se narodil
10. září 1990. Měří 192 centimetrů, váží 89 kilogramů. Rodák z Písku je odchovancem
jihočeského hokeje, v dorosteneckém věku působil v Písku
a v Českých Budějovicích. Už
v 18 letech debutoval v dresu

HC Mountfield v nejvyšší soutěži. První celou sezonu mezi
dospělými odehrál v ročníku
2011/12 v prvoligové Třebíči.
Poslední tři sezony patřil do
základní sestavy královéhradeckého klubu. V minulém ročníku
zde odehrál 60 utkání, z toho 11
v play off, s bilancí kanadských
bodů 4 + 15 a celkem +17 body
v hodnocení plus/mínus. V roce
2016 byl povolán do české reprezentace, za kterou odehrál tři
utkání v Euro Hockey Tour.
Viktor Hübl odehrál v Litvínově již čtrnáct sezon. V historickém přehledu klubové produktivity se v minulém ročníku
dostal již na druhé místo za nedostižného Ivana Hlinku. Nasbíral 546 bodů (236 + 310)
a předstihl třetího Roberta Reichla, čtvrtého Roberta Kyselu,
Vladimíra Jeřábka, Petra Rosola, Vladimíra Růžičku a další veličiny žlutočerného hokeje.
V sezoně 2016/2017 pomohl
Hübl týmu k pátému místu po
základní části 17 góly a 21 asistencemi.
V play off přidal další gól
a dvě nahrávky, v součtu byl pak
s 41 body o dva body druhým
nejproduktivnějším
hráčem
týmu za Františkem Lukešem,
který rovněž v Litvínově pokračuje.
(jak)

V posledním domácím utkání
jara Souš porazila Břízu
MOST - Soušské fotbalistky se
v posledním domácím utkání
jarní části Divize A Čechy postavily celku z Horní Břízy. Soupeř
na jaře posílil, a tak se mu dařilo
i výsledkově. Přesto se domácí
hráčky chtěly se svými příznivci
rozloučit vítězstvím.
Zápas začal pro Číči velmi
dobře. Už v 6. minutě šly do
vedení po tom, co se Zdzieblové podařilo proniknout středem hřiště a s klidem obstřelit
vybíhající gólmanku. Hosté
sice srovnali na 1:1, ale domácí
hráčky dalšími dvěma brankami
strhly vedení a nakonec i vítězství na svou stranu.
„Zápas jsme měli rozhodnout
již v první půli, kdy jsme za jednobrankového vedení měli další
čtyři vyložené šance. Přestože
hosté dokázali vyrovnat, tak nás
to více nakoplo ve hře dopředu,
abychom neopakovali poslední
smolný domácí zápas s Pavlíko-

vem. Oba týmy zaslouží pochvalu za bojovný výkon,“ konstatoval po utkání trenér domácích
Ondřej Chlad.
FK Baník Souš – SK Horní
Bříza 3:1 (1:1). Branky: Zdzieblová, Polívková, Medková. Rozhodčí: Petr Černý. ŽK 0:1, 50
diváků.
(jak)

Šestice hráčů posílí
Stadion Litoměřice
Litoměřice začaly v úterý
s přípravou na novou sezonu
hokejové WSM ligy. Novými
tvářemi jsou obránci David
Šesták, Jan Strejček a útočníci Jaroslav Šimeček, Ivan Řehoř, Josef Stříbrný a Martin
Havelka. Všichni hráli v minulé sezoně za Most.

Souš doma porazila
v derby Chomutov

Černí andělé vyřadili Olomouc a
jsou ve ﬁnále! V něm vyzvou Slavii
MOST - Házenkářky mosteckého DHK Baník splnily své předsevzetí
a ukončily semifinálovou sérii play off interligy už po druhém zápase. Soupeřky z Olomouce držely s Černými anděly krok pouze
v úvodní části prvního poločasu, pak jim ale domácí hráčky odskočily a poločas skončil osmibrankovým rozdílem.
Do druhé půlky vstoupily domácí házenkářky už v pozměněné sestavě a po sérii nepřesností
se jejich soupeřkám podařilo
snížit náskok až na rozdíl čtyř
branek. Mostečanky ale obrat
nedovolily a dotáhly zápas do
vítězného konce. Ve finále vyzvou Slavii Praha.
„Celý první poločas jsme v zápase jasně dominovali, ve druhé půli
jsme dost popřehazovali sestavu,
trochu jsme vypadli z tempa, ale
výsledek nikdy nebyl ve velkém nebezpečí. Ačkoli Olomouc se pěkně

dotáhla až na rozdíl čtyř branek.
Pro diváky to byl velmi pohledný
zápas, hrálo se v obrovském tempu
a padlo téměř sedmdesát branek.
Upřímně se těšíme na finále se
Slavií, což je pro nás trochu překvapení, protože jsme nečekali, že
Poruba tak snadno podlehne. Na
druhou stranu víme, jak je Slavie
těžký soupeř a má nám co vracet
z minulého roku,“ nechal se po
utkání slyšet kouč vítězného Baníku Peter Dávid.
„Gratuluji soupeři k vítězství,
byl určitě lepší, zasloužil si vy-

hrát. Jsem hrdý na to, co tady
náš tým předvedl, hráli jsme relativně vyrovnanou partii, nezabalili jsme to, hráli až do konce
a soupeře jsme alespoň trochu
potrápili. A i když jsme moc gólů
dostali, docela dost jsme jich
i dali,“ řekl po utkání kouč hostí
Jan Bělka.
DHK Baník Most – DHK
Zora Olomouc 36:31(22:14).
Nejvíce branek: Most – Szarková (9), Jeřábková (8), Mikulčík
(5), Růčková (5/1) OlomoucGajdošíková (7/5), Hurychová
(5), Fryčáková T (4) Rozhodčí:
Frieser, Kavulič. Sedmimetrové hody: 2/1, 5/5. Vyloučení:
3/1. Diváci: 625. Výsledek série
DHK Baník Most – Zora Olomouc 2:0.
(jak)

Soustředění SK Leon jako příprava na turnaj
MOST/MĚDĚNEC/PRAHA - Během prodlouženého víkendu
od pátku 5. května do pondělí
8. května proběhlo soustředění pořádané Kung-fu centrem
pro sportovce z oddílu SK Leon
ve sportovním areálu Penzion
SPORT Měděnec.
Během tohoto soustředění mladí sportovci absolvovali
celkem osm tréninkových jednotek, při kterých procvičováním technik kung-fu, kickboxu
a v různých soutěžích probíhala jejich příprava na blížící se
turnaj Bohemia Open, kterého
se zúčastní v sobotu 13. května
2017.
Během stejného víkendu,
v sobotu 6. 5., se reprezentanti
SK Leon, bratři Martin a Michael Hauserovi, zúčastnili mezinárodního turnaje Prague Open
2017. Jejich mise byla úspěšná,
Martin Hauser vybojoval dvě

první místa v lightcontactu
a pointfightingu juniorů -74 kg
a Michael Hauser první místo

v pointfightingu a druhé místo
v lightcontactu mladších žáků
+47 kg.
Petr Václavík

Družstva byla rozdělena do
čtyř skupin. Mostecká děvčata
se první den v základní skupině utkala s týmem z Karlových
Varů a z Brandýsa nad Labem.
V obou utkáních si dračice postupně vypracovaly výrazný náskok a zvítězily.
Další den na ně čekaly basketbalistky ze Slaného, které se ve
své skupině umístily na 2. místě.
I v tomto utkání reprezentantky Baníku soupeře přehrály.
Dalším soupeřem byla Sparta
Praha.
S budoucím vítězem festivalu domácí dlouho drželi krok,

nakonec ale soupeř potvrdil
výškovou převahu a také herní
kvalitu. Přestože se mostecké
hráčky snažily, poprvé na turnaji prohrály.
Výsledek určil, že Baník poslední den bojoval o 3. místo
s týmem SŠMH Brno.
Na zápas se holky těšily, byly
si ale vědomy, že do utkání musí
dát všechno. Od počátku hrály
týmy vyrovnaně, Mostu se nepodařilo odskočit na větší rozdíl. V poločase dračice vedly o 2
body. Až po 3. čtvrtině děvčata
výrazněji vedla, a to o 10 bodů.
Zdánlivě tedy vše vypadalo,

že medaile je blízko. Bohužel
nástup do poslední čtvrtiny se
vůbec nepovedl. Vedení velmi rychle ztratily a rázem bylo
skóre vyrovnané. Body se těsně
přelévaly z jedné strany na dru-

V utkání 24. kola fotbalové divizní skupiny B porazila
Souš na svém domácím hřišti v derby utkání sousední
Chomutov 3:2. Branky vítězů stříleli Kunart (vlastní),
Matyáš a Hynek. Za hosty
skórovali Dolejška a Boček.

Mostecký fotbalový
klub bral tentokrát
bod
Bod za porážku po penaltovém rozstřelu brali fotbalisté našeho dalšího zástupce
v divizi, a sice Mosteckého
fotbalového klubu. Ti v normálním čase remizovali
s Velvary 1:1. Branku vstřelil
Stožický z penalty.

Ani v druhém zápase
Šimák nepomohl
Týmu fotbalistů Sokola
Horní Jiřetín pomáhá v záchraně krajského přeboru
někdejší reprezentant Jan
Šimák. V prvním utkání se
Žatcem Sokol těsně podlehl 1:0, v dalším vystoupení
v Brné však totálně vyhořel
i s Šimákem. Přivezl si debakl 6:1.

Litvínov doma na
body nedosáhl
Ani druhý z účastníků
krajského přeboru nebodoval. Tým FK Litvínov se
představil na domácím hřišti
proti Neštěmicím a nakonec
odešel poražen 2:4. Branky
domácích stříleli Havlíček
a Longauer.

Opět na tenisový
turnaj ITF Futures

Basketbalové naděje braly při festivalu U12 v Mostě bronz
MOST - Ve sportovní hale v Mostě se uskutečnil třídenní turnaj, basketbalový festival ročníků narození 2005 a mladších, při němž se na
zdejší palubovce představilo dvanáct týmů z celé České republiky.
Přijely dívky z Ostravy, Brandýsa nad Labem, Kraslic, Karlových
Varů, Ústí nad Labem, Chomutova, Sparty Praha, Slaného, dva týmy
z Brna (KP Brno a SŠMH Brno), Slovanky Praha a do bojů zasáhly
i domácí mostecké dračice.
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hou. Dramatický závěr 4. čtvrtiny vyvolával infarktové stavy
nejen divákům, ale i trenérkám.
Mostecké basketbalistky byly
pod psychickým tlakem, ale
boj o medaili nevzdaly. V nor-

mální hrací době skončil zápas
remízou, a tak se prodlužovalo
5 minut. V nastaveném čase
domácí brzy získali čtyřbodové
vedení a nakonec svůj cíl hráčky Baníku splnily - získaly vytoužený bronz. Je potřeba také
připomenout, že polovinu týmu
tvořily o rok i více mladší dívky.
Mostecký tým získal i ocenění
trenérů, když do all stars byla
vybrána Danielka Kameníková.
Sestava bronzového týmu BK
Baník Most: Daniela Kameníková, Ela Salačová, Ema Bozděchová, Lucie Vovesná, Natálie
Křížová, Nela Heltová, Lenka
Bláhová, Stela Dorůžková, Adéla Keslová, Pavla Kellerová, Ema
Jančárková, Denisa Fischerová,
Eva Kameníková, Natálie Zimová, Natálie Tomíčková, Isabela
Vyskočilová, Natálie Schmidtová. Trenérky: Martina Krešne
a Naďa Salačová.
(jak)

V Mostě se opět po roce
bude hrát již tradiční tenisový turnaj ITF Futures. Ten se
na dvorcích TK Most uskuteční ve dnech 22. – 28. května. Turnaj je dotovaný částkou 15 tisíc dolarů. Nejvýše
nasazeným hráčem bude Jan
Mertl.

Hráči Super Stars
startovali v Řecku
Badmintonisté Super Stars
Most pokračovali ve své mezinárodní tour na turnaji
Junior International Series
v Řecku. Těsně před odletem na turnaj se na tréninku
zranila Vendula Štroblová
a na turnaj nakonec neodcestovala. Čtyřhra s Veronikou Brožkovcovou tak byla
skrečována a Brožkovcová
nahradila Štroblovou ve smíšené čtyřhře s Tomášem Abrahamem. Narychlo složený
pár podlehl v prvním kole
Bittnerovi s Karapetridou
9:21, 10:21.
(jak)
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Chytré hlavy pro Sever otevřely originální e-shop
Základní, střední i vysoké
školy na Mostecku, ale také veřejnost mohou využít nabídky
grantu Vršanské uhelné Chytré hlavy pro Sever na podporu
technického a přírodovědného
vzdělávání. Vybírat a „nakupovat“ mohou všichni v originálním e-shopu.
Nabídek je
pět a je
možné
vybrat
si víc než
jednu
a objednat nebo
registrovat
se prostřednictvím
on-line registračního
formuláře či
o b j e d n áv k y.
Objednávejte a registrujte
se průběžně do
konce října 2017.
Registrace a objednávky budou
průběžně vyhodnocovány až „do
vyprodání zásob“
neboli do naplnění
kapacity či vyčerpání finančního limitu jednotlivých nabídek.

Edisonův kabinet
Nabídka Edisonova kabinetu
je určena pro základní, střední i vysoké školy na Mostecku.
Registrovat můžete projekty
zaměřené na technické a přírodovědné vzdělání. Na modernizaci odborných učeben, dílen

a laboratoří. Také na nákup
vybavení, pomůcek a materiálu
pro technické předměty. Registrovat svůj projekt můžete do
30. září. Na výsledek ale nemusíte čekat tak dlouho.
Žádosti

je připraven etapový poznávací
cyklus, kdy se účastníci seznámí
s těžbou,
zpraco-

taci předvedou před odbornou
komisí, která vyhodnotí nejlepší tým. Za svou práci získají certifikát o ab-

inverzní stavy, letní a zimní
smog atd. Základní i střední
školy si mohou vybrat exkurzi
v elektrárně. Nebo si požádejte
o příspěvek na exkurzi
či soutěž s technickým
zaměřením
organizovanou vaší
školou.
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Wichterleho
laboratoř
Žádat můžete o jednorázový grant na výzkumný úkol, vědeckou
práci či zlepšovací návrh.

Šéfredaktorka:
Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)
tel.: 476 103 978
Zástupce šéfredaktorky:
Mgr. Vlasta Šoltysová,

Křižíkova dílna

o podporu budou vyhodnocovány průběžně.

S Darwinem na
cestách
Objednávat můžete vzdělávací akce pro děti základních
a středních škol. Vybírat můžete hned z několika nabídek.
Pro střední školy je určena
Cesta za poznáním uhlí aneb
Uhelná maturita. Pro studenty

Do konce září mohou
základní a střední školy,
C e n t r a volného času
a další zájmové organizace
z okresu
Most registrovat své
projekty na
vznik

váním a využitím
hnědého uhlí a rekultivací krajiny po
těžbě v reálném prostředí. Navštíví povrchový lom Vršany,
elektrárnu Počerady,
Výzkumný ústav pro
hnědé uhlí, Vysokou
školu báňskou, Podkrušnohorské technické muzeum. Není to ale
jen o exkurzích. Studenti
v týmech zpracují prezentaci na jedno z vybraných
„uhelných“ témat, prezen-

(soltysova@homerlive.cz)
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solvování
Uhelné
maturity a nejlepší tým také
věcné ceny. Pro žáky 8. a 9. tříd
základních škol je určen seminář Těžba a rekultivace. Zábavnou a interaktivní formou
se děti dozvědí o historii využívání přírodních zdrojů, o vývoji horního práva, o historii,
současnosti i budoucnosti využívání uhlí, o způsobech jeho
těžby uhlí a jejích dopadech na
životní prostředí, o způsobech
rekultivace. Pro žáky 8. a 9. tříd
základních škol a pro studenty středních škol je v e-shopu
připraven seminář Co dýcháme zaměřený na problematiku
ovzduší, složení atmosféry, znečišťující látky v ovzduší a jejich
vliv na zdraví a ekosystémy,
zdroje znečišťování ovzduší,

a
podporu
činnosti odborných kroužků technického zaměření.

Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,

Nový Einstein
Znáte ve svém okolí osobnost,
která vyniká v technickém oboru, je autorem vědecké práce
nebo zlepšováku či zaznamenala
úspěch v odborné soutěži? Víte
o zajímavém počinu v oblasti
techniky, přírodovědy a souvi-

Objednávejte a
registrujte se průběžně
do konce října 2017.
sejících oborech? Napište a nominujte jednotlivce, skupiny či
realizované projekty z Mostecka. Laureáta vybere odborná
porota. Vítěz v závěru letošního
roku získá cenu.
(pur)

Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

