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Aquadrom se během prázdninách uzavře
MOST – Na mosteckém
Aquadromu se brzy začne s rekonstrukcí podlah a zavést by
se tu měl současně i nový odbavovací systém. Plavecká hala by
se tak měla zhruba na čtvrt roku
uzavřít.
Radní již schválili vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci podlah v 1. nadzemním
podlaží objektu. Výměna podlah by měla přijít na nemálo
peněz, podle předpokladů na
více než čtrnáct milionů korun. „Výměna se týká podstatné části plavecké haly. Podlahy
z dlažby se musí kompletně
vyměnit, protože jimi zatéká
do spodních prostor a suterén,
kde je uložena i technologie,
postupně degraduje. V plavecké
hale se proto musí udělat zcela
nové izolace a dlažba jako taková,“ konstatoval náměstek primátora Marek Hrvol. Výměna
dlažby bude ale znamenat pro
návštěvníky problém. V průběhu rekonstrukce se totiž plavecká hala uzavře, a to zhruba
na dva až tři měsíce. Zároveň
s rekonstrukcí podlah se bude
v Aquadromu vyměňovat
i nový odbavovací systém. Obě
akce budou probíhat současně,
přičemž odbavovací systém se
bude týkat celého Aquadromu.
„Uzavřena bude pouze hala.

Rekonstrukce by měla trvat dva
až tři měsíce, přičemž venkovní bazény zůstanou otevřené.
I z toho důvodu jsme zvolili
opravy během prázdnin, aby
měli návštěvníci alternativu
venkovního koupání. Odbavovací systém se sice bude zavádět
všude, ale technické služby mají
vymyšlenou variantu, jak se
budou návštěvníci vpouštět do
areálu,“ upozornil dále náměstek Hrvol. Nový odbavovací
systém by měl přijít zhruba na
pět milionů korun. Akci zafinancuje město formou finančního úvěru. „Nový odbavovací
systém chtěly technické služby
realizovat už v loňském roce
v souvislosti se zavedením EET.
Stávající systém je už velmi
zastaralý a není pro něj žádná
nová softwarová výbava. Kdyby
se něco stalo a systém by vypadl,
‚zhroutil‘ by se celý Aquadrom,
což je podle technických služeb
klidně kdykoliv možné. Proto
bylo nezbytné přistoupit k výměně co nejdříve,“ doplnil ještě
Marek Hrvol. Nový odbavovací systém by neměli návštěvníci
nijak pocítit. „Žádné změny po
zavedení odbavovacího systému
návštěvníky nečekají. Stejné zůstanou i ceny vstupného,“ ujistil
náměstek primátora.
(sol)

Uzavření Aquadromu během prázdnin se bude týkat pouze vnitřní plavecké haly.

 O Plaváčkovi
MOST – V sobotu 20.
května od 10 hodin se
v Divadle rozmanitostí
uskuteční dobrodružný
pohádkový kabaret
pro malé i větší diváky.
Vstupné 70 Kč.
 Živá zahrada
KOROZLUKY – V neděli
21. května od 10 do 17
hodin můžete navštívit
Živou zahradu na zámku Korozluky. Budou
zde výtvarné a divadelní dílny, výstava děl
dětí ze ZUŠ Moskevská
v Mostě, ukázky lidových řemesel, historické pouťové atrakce a
hry pro děti. Vstupné
pro děti 40 Kč a pro
dospělé 60 Kč.

(Foto: L. Šeiner)

Na Zlatníku opatrně!
Stal se rezervací
MOSTECKO – Kozinec, hlaváček,
kavyl nebo také výr velký. I díky
jejich výskytu v okolí Zlatníku
má Mostecko novou přírodní
rezervaci. Stal se jí od 15. dubna
2017 vrch Zlatník.
Od tohoto data podléhá uvedená lokalita zvláštní ochraně,
aby její hodnoty byly zachovány pro další generace. Nové
chráněné území – národní
přírodní rezervace Zlatník,
stanovuje vyhláška ministerstva životního prostředí s účinností od 15. 4. 2017. Jedná se
o oblast vulkanického vrchu
nacházejícího se v katastrálním
území obce České Zlatníky.
„Hlavními důvody vyhlášení je
zajištění ochrany hodnotného
území s mimořádným stupněm dochovanosti geologických
a geomorfologických fenoménů
tohoto vrchu, ochrana cenného

ekosystému suchých doubrav na
extrémním skalnatém stanovišti a vysoká rozmanitost flóry
a fauny se zastoupením zvláště chráněných a ohrožených
druhů,“ uvedl tiskový mluvčí
mosteckého magistrátu Petr
Baraňák. Z živočichů je to například výr velký, pro nějž jsou
skály na Zlatníku významným
hnízdištěm a z chráněných
rostlin například kozinec bezlodyžný, bělozářka liliovitá,
hlaváček jarní a kavyl Ivanův.
Na území nyní platí základní
ochranné podmínky o ochraně přírody a krajiny a bližší
ochranné podmínky stanovené
přímo vyhláškou. Správu na
úseku ochrany přírody provádí
v této nové národní přírodní
rezervaci příslušné regionální
pracoviště Agentury ochrany
přírody a krajiny.
(sol)

 Debata: Hazardní
herny
MOST – Pozvánka do
jednací síně Zastupitelstva města Mostu.
Hostem bude náměstek ministra financí
JUDr. Ondřej Závodský
Ph. D., který má na starosti státní dozor nad
hazardními hrami. Tato
debata se uskuteční
ve středu 24. května
od 14 hodin v budově
Magistrátu města.

Mezi vzácné rostliny, které se v přírodní rezervaci nacázejí, patří také
hlaváček jarní.
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komunální politika

Hřiště na Resslu se opraví
MOST – Dětské hřiště na
Resslu zrenovuje společnost Tomovy parky Group s. r. o. za nabídkovou cenu necelých 510 000
korun včetně DPH. „Stávající
dětské herní prvky, které jsou
umístěny na Resslu, jsou již ve
špatném technickém stavu, proto

město rozhodlo o jejich výměně.
Nové herní prvky budou rovněž
dřevěné, aby se co nejlépe hodily
do lesního prostředí, ve kterém
budou rozmístěny,“ informoval
tiskový mluvčí mostecké radnice Petr Baraňák.
(sol)

V Mostě nový zastupitel
MOST – V Zastupitelstvu
města Mostu nastanou změny
v osazenstvu. Rada města Mostu
vzala na vědomí zánik dalšího
mandátu. Po Vladimíře Ilievové
(původně ANO, posléze nezařazená) tentokrát rezignovala na

svůj mandát Renáta Macková
z poslaneckého klubu Severočeši Most. Rada Mostu potvrdila,
že novým členem zastupitelstva
se od 4. 5. 2017 stává Václav Zahradníček z kandidátní listiny
Severočeši Most.
(sol)

Loňský guláš i pivo chutnaly znamenitě, letos si na obojím návštěvníci opět pochutnají.

První náměstí provoní pečivo a guláš
MOST – Poslední květnový víkend bude v Mostě na 1. náměstí ve
znamení Farmářských a Pivních slavností. Obě akce proběhnou 27.
května. Ani tentokrát nebude chybět soutěž v kulinářském umění.
Tentokrát o nejlepší slané pečivo a o nejlepší guláš.
V tomto roce se již druhé
Farmářské slavnosti uskuteční
od 8 do 12 hodin. Na náměstí se budou prodávat kvalitní
potraviny od regionálních výrobců a pěstitelů. I tentokrát
město připravilo bohatý program. „Návštěvníci se mohou
těšit například na prezentaci
a ochutnávku regionálních potravin Ústeckého kraje, vystoupení kapely Stráníci, uskuteční

se jízdy na koních a ponících
nebo soutěž o nejchutnější slané pečivo,“ informoval tiskový
mluvčí mosteckého magistrátu
Petr Baraňák. Zájemci o účast
v soutěžním klání musí vyplnit přihlášku, a to nejpozději
do středy 25. května, a to buď
v Turistickém informačním
centru nebo prostřednictvím
e-mailu
registrace@mesto-most.cz. V sobotu 27. 5. od

9 do 10.30 hodin je potřeba
odevzdat pečivo v označeném
stanu na 1. náměstí. Vyhlášení soutěže pak proběhne v 11
hodin. „Tříčlenná porota vybere
tři vítěze, kteří obdrží farmářský košík naplněný potravinami
z farmářského trhu a reprezentačními předměty,“ prozradil
ještě Petr Baraňák. Farmářské
slavnosti pořádá město Most
ve spolupráci s Okresní agrární
komorou Most a pořadatelem
Severočeských
farmářských
trhů Adamem Weberem.
Krátce po skončení dopolední
akce začnou na 1. náměstí pivní

a gulášové slavnosti spojené se
soutěží o nejchutnější guláš.
Pět organizací bude mít připraveno zhruba 200 porcí guláše.
„Návštěvníci, kteří budou chtít
gulášek ochutnat a hodnotit, si
zakoupí za symbolickou cenu
kartičku, na kterou dostanou
porci guláše u každé organizace.
Jakmile návštěvníci ochutnají
všechny guláše, udělí na kartičce
bod nejlepšímu guláši a kartičku
odevzdají k vyhodnocení,“ uvedla Hana Kalášková z oddělení
kultury a sportu mosteckého
magistrátu.
(sol)

ČEZ otevře pro klienty kancelář U Lva
MOST – Po delší odmlce se znovu zprovozní kontaktní místo společnosti ČEZ. Od června bude fungovat v pasáži U Lva.
Rada města Mostu schválila
na svém květnovém zasedání nájem prostorů společnosti
ELEKTROMONT Matějka, a. s.
za účelem provozování kontaktního místa pro ČEZ Zákaznické služby s. r. o., a to od
1. 6. 2017. „ČEZ na základě
intenzivních jednání s vedením

města Mostu přikývl na možnost
znovu obnovit zákaznickou kancelář v Mostě,“ potvrdil tiskový
mluvčí mosteckého magistrátu
Petr Baraňák. Připomněl také,
že dlouho nebyla vůle najít
zprostředkovatele této služby. Smluvní partner v Mostě
a Litvínově totiž k velké neli-

bosti klientů v minulosti zavřel
obě pobočky. „Podařilo se najít
smluvního partnera a je již domluvený pronájem prostor na
dobu určitou,“ informoval dále
tiskový mluvčí. Od července
začne platit druhá smlouva, kterou město s ČEZem uzavřelo,
a to o nájmu na dobu neurčitou.
„Kontaktní místo bude fungovat
v prostorách pasáže U Lva, kde
byl dříve umístěn CzechPOINT.

Ten se i z těchto důvodů v měsíci dubnu přestěhoval do přízemí
magistrátu města v Radniční ulici a uvolnil tu prostory pro ČEZ,“
konstatoval ještě Petr Baraňák.
Mostečané tak mají důvod k radosti. Nebudou totiž muset za
vyřízením nutné administrativy
pendlovat až daleko za Most.
Nejbližší kontaktní místo ČEZ
je dosud totiž až v Chomutově.
(sol)

Město omezilo ve Vtelně průjezd Mosteckou
MOST – Ve Vtelně se objevily nové dopravní značky. Omezují průjezd Mosteckou ulicí. Kromě toho se v Mostecké ulici snížila rychlost
na třicet kilometrů v hodině.

Rekonstrukce kanalizace
může začít
MOST – Rekonstrukce kanalizace v ulici S. K. Neumanna
má svého zhotovitele. Radní
schválili vítěze veřejné zakázky,
kterým se stala firma Vodohospodářská stavební spol. s r. o.,
Chomutov, s nabídkovou cenou

11 138 927 Kč bez DPH. Akci
bude financovat Severočeská
vodárenská, a to více než šesti
miliony a osmi sty tisíci korunami bez DPH a město Most přispěje částkou téměř pěti a půl
milionu korun bez DPH. (sol)

Město Most zavedlo ve Vtelně
v Mostecké ulici nová opatření.
Ta souvisí s plánovaným prodloužením linky č. 25 a reaguje
také na petici obyvatel Vtelna,
z nichž řada s prodloužením
linky nesouhlasí. Zejména pak
obyvatelé Mostecké ulice. „Po
dokončení výstavby v lokalitě Na
Gruntě došlo k výraznému navýšení intenzity dopravy Mosteckou ulicí. Výrazná část obyvatel
Na Gruntě nevyužívá obchvatovou komunikaci, ale zkracuje si
cestu Mosteckou ulicí. Případné
prodloužení linky městské hromadné dopravy by tuto situaci
ještě zhoršilo, proto jsme proti jejímu vedení právě Mosteckou ulici,“ uvedli odpůrci prodloužení
linky v petici, kterou nedávno
odeslali na mostecký magistrát.
Stěžovatelům také vadí, že by
už nemohli parkovat svá vozidla
na této komunikaci. Pokud by
tudy projížděla linka MHD, platil by zde zákaz stání. Zvažuje se
proto i možnost, že by se linka
vedla jinou trasou než Mosteckou ulicí. „Jeden z návrhů byl
využít komunikaci U Mariany,
která vede až k lokalitě Na Gruntě. Tato možnost by ale znamenala výrazné prodloužení v po-

čtu najetých kilometrů, a tedy
i finančně náročnější řešení,“
zmínil primátor.
Město se snaží najít řešení,
které by co nejvíce vyhovovalo
většině Vtelenských. Zároveň
ale bere v potaz obavy obyvatel
Mostecké ulice. Radnice proto
nyní podnikla opatření, která pomáhají tuto situaci řešit.
Tím je například nové doprav-

ní značení. „Dopravní značení vybízí obyvatele lokality Na
Gruntě, aby využívali příjezdovou komunikaci ulice U Mariany. V Mostecké ulici a v dalších
navazujících ulicích je snížena
nejvyšší dovolená rychlost na 30
kilometrů v hodině, přičemž ulicí
U Mariany lze projíždět standardní rychlostí 50 kilometrů
v hodině,“ uvedl primátor města
Jan Paparega s tím, že dojezdová
vzdálenost přes ulici U Mariany
je navíc kratší než průjezd Mosteckou ulicí. Průjezd Mosteckou

V Mostecké ulici ve Vtelně platí nová dopravní opatření.

ulicí město ale zcela zamezit
nechce. „Zamezení průjezdu by
bylo problematické, a to zejména s ohledem na situační řešení
dané oblasti a zajištění dohledu
nad případným nedodržováním
tohoto opatření. Ujišťuji však, že
záměrem města při rozšiřování
městské hromadné dopravy ve
Vtelně je připravit takové řešení,
které bude maximálně eliminovat případné negativní vlivy na
bezprostřední okolí,“ ubezpečuje
občany Vtelna primátor.
(sol)

zpravodajství

Místo sociálních bytů rezidenční bydlení
MOST – Vybydlený a zdevastovaný blok 35 v rezidenční lokalitě 2B
odkoupí od města Mostecká bytová. Ta má v plánu dům opravit
a vytvořit zde nájemní byty. Nové bydlení by tak mohla společnost
nabízet do dvou let.
Odkup bloku 35 v ulici Jaroslava Seiferta schválili v těchto
dnech mostečtí radní společnosti Mostecká bytová a to za cenu
3,5 milionu korun. Jedná se o jeden ze tří vybydlených a zničených bloků v Podžatecké čtvrti,
kde v minulosti hrozilo, že zde
vzniknou sociální byty. Prodejem Mostecké bytové ale vznikne
zcela opačný záměr, a to výstavba rezidenčních nájemních bytů.
„Chceme pokračovat v regeneraci
této lokality. Tento dům navazuje
přímo na zrekonstruované domy
technických služeb,“ informoval
ředitel Mostecké bytové Jaroslav
Kudrlička.
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Společnost, v níž má město
Most stoprocentní majetkovou
účast, plánuje dům kompletně
zrekonstruovat a vybudovat zde
kolem 30 bytů. „Vzniknou zde
běžné nájemní byty. Rozhodně
nehodláme podporovat byty,
které by měly sloužit na něco jiného, než je komerční bydlení,“
ujistil dále Jaroslav Kudrlička.
Ten mimo jiné také vysvětlil,
že Mostecká bytová po rekonstrukci bloku nebude byty prodávat do osobního vlastnictví.
Důvod je prý jediný, aby se
nemohla případným vznikem
společenství vlastníků a možností nakládat s byty podle uvá-

žení, měnit skladba nájemníků.
„Máme lety prověřené mechanismy, kdy výběr nájemníků umíme
nastavit tak, abychom měli jistotu, že zde budou lidé, kteří si
tohoto bydlení budou vážit, budou platit tržní nájemné. Osobně jsem přesvědčen, že o bydlení
v této lokalitě bude velký zájem,“
je přesvědčen ředitel.

Byty s balkony
i kuchyní
V současné době má již Mostecká bytová hotovou studii na
rekonstrukci domu. „Studie
nám pomohla v tom, abychom
měli představu, jakou skladbu
bytů bychom zde mohli vytvořit. Bude se jednat o byty, které
budou pro lidi, kteří jsou schopni nájemné zde platit. Mohou to

Takto by mohl vypadat blok 35 do dvou let.

být lékaři, manažeři z průmyslové zóny, mladší lidé, kteří nemají zájem pořizovat si byty do
vlastnictví, apod. Nechceme zde
dělat byty s nájemným za padesát korun za metr čtvereční, ale
ani stanovit nesmyslné nájmy,“
upozornil Jaroslav Kudrlička.
Velikost bytů, které zde Mostecká bytová hodlá vybudovat,
se bude pohybovat v rozmezí
od 35 do 53 metrů čtverečních.
Byty budou vybavené vlastní
kuchyní a budou mít k dispozici
i oddělené zděné a uzamykatelné kóje. Některé z nich budou
disponovat i balkony. „Skladba
bytů bude různá. Budou tu byty
obdobné jako v bloku 56. Chceme byty vybavit zařizovacími
předměty, kuchyňskými linkami
apod. Vzhledem k velikosti jednotlivých bytů předpokládáme,
že by se nájemné v těchto bytech
mohlo pohybovat kolem sto, sto
třiceti korun za metr čtvereční.
To už je samo o sobě prvním
krokem k tomu, aby tu byl určitý výběr nájemníků,“ uvedl dále
ředitel Mostecké bytové a doplnil: „Předpokládáme, že roční
nájem by z celého bloku mohl
činit kolem 1,8 milionu korun.“
Rekonstrukci bude Mostecká
bytová hradit ze svých prostředků. „Prověřovali jsme možnosti
dotací, ale ty jsou podmíněné
udržitelností atd. Takže plánujeme, že tuto investici zaplatíme
z vlastních zdrojů,“ uzavřel ředitel Kudrlička.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

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

NAROZENINOVÝ
VÍKEND
plný slev a sladkého potěšení

19. – 21. 5.

Most vyhlašuje fotograﬁckou soutěž
pro Mostečany i přespolní autory
MOST – Město Most jako realizátor projektu „Mostem odpovědněji: Poznejte čistou mobilitu“ vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii
„Mostem odpovědněji“.
Soutěžit mohou zájemci ve
třech kategoriích: Mostem na
kole, Mostem pěšky a Mostem
městskou hromadnou dopravou. „Zájemci o soutěž mají za
úkol vytvořit co nejzajímavější
fotografii, která bude ‚reklamou‘
na čistou mobilitu. To znamená,
že bude zachycovat chodce, městskou cyklodopravu nebo městskou hromadnou dopravu v Mostě,“ informoval tiskový mluvčí
mosteckého magistrátu Petr Baraňák. Čím nápaditější snímek
pošlete, tím větší šanci na výhru
máte. Vaši fotografii budou hodnotit (tzv. „lajkovat“) uživatelé
Facebooku na stránkách projektu „Mostem odpovědněji:
Poznejte čistou mobilitu“ na

www.facebook.com/cistamobilitamost/. Výherci mohou získat
2 cyklistické helmy zn. Specialized nebo 4 smart fitness náramky zn. Sigma, které umí počítat
kroky a spálené kalorie. Soutěž
probíhá do 5. 6. 2017 do 07:00
hodin. Soutěžní fotografie zasílejte na adresu cistamobilita@
mesto-most.cz. „Kromě hlavních
cen každý účastník fotosoutěže navíc obdrží sadu na opravu
kola nebo zámek na kolo, batoh,
cyklolékárničku a další drobné
odměny,“ doplnil ještě tiskový
mluvčí. Každý účastník obdrží
pozvání na závěrečné předání
cen, které se bude konat v pátek
9. 6. 2017 ve sportovně rekreačním areálu Matylda.
(sol)

PODMÍNKY FOTOSOUTĚŽE
Na soutěžní fotografii musí být zachycena tématika čisté mobility.
Soutěžící musí být autorem fotografie a fotografie musí být pořízena
v Mostě.
Do soutěže se mohou přihlásit osoby s bydlištěm v Mostě, Litvínově
a v okolních obcích (ve správním území ORP Most a Litvínov).
Každý soutěžící může poslat do soutěže pouze jednu fotografii.
POSTUP PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE:
1. Fotografii ve standardních grafických formátech (nejlépe .jpg) ve
velikosti do 4 MB pošlete na adresu cistamobilita@mesto-most.cz nebo
ji zašlete ve zprávě administrátorům facebookové stránky Mostem odpovědněji: Poznejte čistou mobilitu.
2. Popište fotografii jednoduchým komentářem a uveďte kategorii, do
které se hlásíte a místo, kde byla fotografie pořízena.
3. Uveďte vaše jméno, příjmení, e-mail a bydliště.
Po zaslání prochází fotografie schvalovacím procesem a do 2 dnů bude
uveřejněna na facebookové stránce projektu „Mostem odpovědněji: Poznejte čistou mobilitu“ : https://www.facebook.com/cistamobilitamost/
4. Označte facebookovou stránku „Mostem odpovědněji: Poznejte čistou mobilitu“ jako „To se mi libí“ a sdílejte vaši fotografii se svými přáteli.

Lom ČSA je nejbezpečnější v republice
MOST - Významné ocenění, sošku Zlatého Permona, za vynikající
výsledky v oblasti bezpečnosti práce za rok 2016 získal lom Československá armáda (ČSA) Severní energetické, jedné z těžebních společností Pavla Tykače. Cena se propůjčuje vždy na rok. Společnost
Severní energetická byla takto oceněna podruhé. V minulosti ji však
získaly i další těžební společnosti skupiny Czech Coal.
„V současné době už nestačí
mít jen dobrý systém bezpečnosti
práce. O vítězi rozhoduje také to,
jak se chová ke svým zaměstnancům, ke svému okolí i k životnímu prostředí, tedy i společenská
odpovědnost. Jsem přesvědčen
o tom, že ve všech těchto oblastech jste v loňském roce byli nejlepší,” uvedl Martin Štemberka,
předseda Českého báňského
úřadu.
„Velmi si tohoto uznání ceníme. Pro naši těžební skupinu je
to jubilejní desátý Permon, což

svědčí o trvalém úsilí, které věnujeme oblasti bezpečnosti práce
a také o odpovědném přístupu
všech provozních zaměstnanců.
Zároveň nás těší, že se při jejím
udělování bere v potaz také širší
kontext náročné hornické práce,“
konstatoval Vladimír Rouček,
generální ředitel společnosti.
Ocenění Zlatý Permon za
bezpečnost práce v hornictví
udělují Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba

Za vynikající výsledky si lom ČSA odnesl Zlatého Permona.
ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa od roku 2002. Z loňských dvaceti čtyř přihlášených
hodnoticí komise zřizovatelů
ceny ocenila pět vítězných or-

ganizací v různých kategoriích.
Lom ČSA Severní energetické
sošku získal v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem.
(nov)
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V Mostě vznikne jedenáct
přípravných tříd
MOST – V Mostě bude při základních školách, jejichž zřizovatelem je město, fungovat od
příštího školního roku jedenáct
přípravných tříd. Jejich otevření
posvětil už Krajský úřad Ústeckého kraje.
Na základě žádosti města Mostu odsouhlasil krajský
úřad přípravné třídy v těchto
základních školách: U Stadionu, Václava Talicha, Zlatnická,
Jakuba Arbesa, Vítězslava Nezvala, Zdeňka Štěpánka, J. A.
Komenského, Okružní, Svážná a Obránců míru. „Ve všech
deseti základních školách bude
fungovat po jedné přípravné třídě, v Základní škole Most Komenského se od příštího školního roku otevřou přípravné třídy
dvě,“ informovala náměstkyně

Z

primátora Markéta Stará. Předpokladem činnosti přípravných
tříd je, že do přípravné třídy
smí být přijato pouze dítě v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky, u kterého je předpoklad, že zařízení
do přípravné třídy vyrovná jeho
vývoj a kterému byl povolen odklad povinné školní docházky.
„O zařazení žáka do přípravné
třídy základní školy rozhoduje
ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě
písemného doporučení školského poradenského zařízení, které
k žádosti přiloží zákonný zástupce. Přípravnou třídu lze zřídit,
pokud se v ní bude vzdělávat
alespoň 10 dětí,“ doplnil ještě
tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák.
(sol)

Rady města Mostu

MSSS v plusu

Výjimka zamítnuta

MOST – Rada města schválila účetní uzávěrku Městské
správy sociálních služeb v Mostě a zároveň schválila příděl dosaženého zlepšeného výsledku
hospodaření Městské správy ve
výši více než 51 tisíc korun do
rezervního fondu.

MOST – Výjimku z platnosti
obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností, ze dne
7. března 2017, neudělili ranní
Agentuře DFRA s.r.o. pro akci
konanou ve dnech 5. a 6. 7. 2017
od 9 do 18 hodin v areálu Autodrom Most.
(sol)

N

apsali jste nám

Vážená redakce,
chtěla bych Vám poděkovat,
že nadále informujete o zázemí nového kontaktního místa
„ČEZu“ pro obyvatele města,
které by bylo velice přínosné.
Ještě bych Vás chtěla poprosit
o zjištění a napsání ve Vašem týdeníku, co se připravuje v opravovaném „3. sýru“ pod italskou
kavárnou. Moc to obyvatele zajímá. Proslýchá se nějaké zdravotní zázemí, což by ve středu
města bylo velice přínosné, do
středu města patří instituce,
banky, lékařské služby aj. Doufáme, že to nebudou opět obchody s pochybnými produkty
nebo noční podniky – herny aj.
Ještě jsem slyšela, že se v mostecké nemocnici chystá otevřít
nová intenzivní jednotka pro

těžké pacienty – kóma apod.
Toto jsou důležitá témata na
Vaše články. Mostecká nemocnice, dříve velice dobrého jména, postrádá důležité služby
našim pacientům! Třeba MAMOgraf na špičkové úrovni.
Musíme jezdit do Ústí nebo prý
je pobočka v Bílině! Proč ne ve
větší nemocnici, jako je mostecká nemocnice? Snad, že tam
bydlí hejtman Ústeckého kraje?
V Chomutově je jednotka nově
zřízená na akutní stavy po vypuknutí mozkových příhod,
mostecká nemocnice zaspala?
Všechno se děje okolo a co náš
magistrát? Neměl by se také více
angažovat?
Přeji Vám stále hodně článků,
děkuji za přečtení!
čtenářka

Nový domov pro seniory s Alzheimerovou nemocí vznikne už v příštím roce v bloku 60.

Domov Alzheimer se otevře už příští rok
MOST – Ještě v letošním roce by se mohlo začít s rekonstrukcí bloku
60 v ulici Táboritů. V příštím roce by se tak mělo otevřít nové zařízení pro seniory, kteří trpí stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou. Zařízení nabídne kapacitu sto lůžek.
Zařízení tu vybuduje Mostecká bytová, které radní nyní
schválili ještě prodej okolních
pozemků. Zařízení totiž bude
v uzavřeném a oploceném areálu. V současné době je už hotový projekt na rekonstrukci
domu. „Blok 60 bude zrekonstruovaný a vhodný k užívání
zhruba ve třetím čtvrtletí příštího roku. Nyní máme hotový
projekt a běží územní řízení.
Počítáme, že přes prázdniny by
se realizovalo výběrové řízení na
zhotovitele, a pokud půjde vše
podle předpokladů, na podzim
by se mohlo s rekonstrukcí začít.
Ta by mohla být hotova zhruba
do jednoho roku. Zatím se nám
daří držet harmonogram,“ nastínil aktuální situaci s blokem 60
ředitel Mostecké bytové Jaroslav
Kudrlička.
Rekonstrukcí bloku 60 vznikne zcela nový objekt. Dům
dostane ještě jedno nadzemní
podlaží, čímž se zvýší kapacita.
Zařízení, které bude sloužit pro
seniory, bude navíc také v oploceném areálu. Pozemky zasahují

až k Dvořákově ulici. Prostory
budou tak dostatečně velké, aby
zde mohly vzniknout plánované
záměry. „Projekt počítá jednak
se samostatnou plynovou kotel-

bavení venkovního areálu bude
i sluneční terasa.

Sto lůžek a padesát
pět pracovních míst
Směrem do Dvořákovy ulice v oploceném areálu vznikne
přístavba, kde bude samostatná
kuchyně pro tento objekt. V pat-

chorobou. Část z nich se sem
přestěhuje z Městské správy sociálních služeb, kde se tím uvolní
místa pro další seniory,“ vyjmenoval dále ředitel Mostecké bytové. Objekt pro seniory bude
provozovat společnost Domov
Alzheimer 3, která má již zkušenosti. Provozuje totiž dvě obdobná zařízení v ČR, v Roztokách u Prahy a v Darkově. Obě
zařízení navštívili jak zástupci
Mostecké bytové, tak i města
Mostu, aby se seznámili s provozováním tohoto typu služeb na
vlastní oči. „Máme se společností Alzeheimer 3 již podepsanou
smlouvu o budoucím nájmu na
dvacet let. Pak se uvidí, jak dále,“
dodal ještě Jaroslav Kudrlička.

Ve hře je i úvěr
Zařízení bude na nejmodernější úrovni.
nou, na jedné straně vznikne přístavba s výtahy, recepce a samozřejmostí budou také parkovací
místa. Ta vzniknou jednak naproti přes ulici a v areálu, aby zde
mohli zaparkovat nejen návštěvníci, ale i veřejnost,“ prozradil
Jaroslav Kudrlička. Součástí vy-

ře bude jídelna, konferenční sál,
společenská místnost. Jednoduše vše v jednom. „Zařízení počítá
s téměř sto lůžky pro pacienty. Je
zde také předpoklad 55 nových
pracovních míst. Zařízení bude
určené pro pacienty trpící stařeckou demencí a Alzheimerovou

Rekonstrukci objektu bude
financovat Mostecká bytová
z vlastních zdrojů. „Peníze na
investice máme, jinak bychom se
do takového projektu nepouštěli.
Na druhou stranu je situace na
peněžním trhu velmi výhodná.
Oslovili jsme proto některé peněžní ústavy s cílem dostat od
nich nějaké nabídky k případnému financování úvěrem. Zatím
je celá věc otevřená,“ doplnil ještě ředitel Kudrlička.
(sol)

Mostecká nemocnice má nejmodernější
přístroje pro nedonošené děti
MOSTECKO – Mostecká nemocnice dostala nové přístroje, které
poskytnou nedonošeným dětem nejkvalitnější dostupné metody
diagnostiky a léčby. Přístroje umožní další rozvoj mosteckého perinatologického centra, které je jedno ze dvou v našem regionu.
Celkem devět nejmodernějších přístrojů získalo perinatologické centrum v Mostě
a to díky projektu na zlepšení
kvality péče o nedonošené děti.
Výzvu vyhlásilo ministerstvo
financí už v červnu roku 2014,
s ukončením realizace koncem
letošního dubna. Projekt byl
ze šedesáti procent financován
z tzv. Norských fondů. Celkové
náklady na nákup těchto přístrojů si vyžádaly devět a půl
milionu korun. „Neonatologie
patří k oborům, jimiž se Česká
republika chlubí, protože dosahuje jedny z nejlepších výsledků
na světě. Dnes jsme schopni zachraňovat děti, které váží při narození 500 gramů. Výsledky jsou

poměrně uspokojivé, co se týká
úmrtnosti, ale pochopitelně nás
také zajímá, jaké ty děti budou
po naší péči. Z nejnižší věkové
skupiny a hmotnosti pod 1000
gramů, která je nejkritičtější,
přes 50 % procent úspěšně vrátí-

I

V celé České republice existuje 12
perinatologických center. V Ústeckém kraji jsou dvě, v nemocnicích v Mostě a Ústí nad Labem.
Jde o centra vysoce specializované péče, prostřednictvím kterých
zdravotníci poskytují komplexní
péči o nejzávažnější stavy během
těhotenství, porodu a šestinedělí,
vyskytující se u matky, plodu či novorozence.

me do života, vesměs bez většího
hendikepu. Což je velmi pozitivní,“ zdůraznil primář dětského
a dorostového oddělení mostecké nemocnice Jiří Biolek. Do

mosteckého perinatologického
centra přivážejí děti například
z Chebu, Karlových Varů, Sokolova, Klášterce nad Ohří a lounského okresu.
(sol)

zpravodajství

19. květen 2017

Premiéra závodu historických
vozů v Mostě měla úspěch
MOST - Mostecký autodrom má za sebou premiéru závodu historických vozů The Most Historic Grand Prix. Soudě podle ohlasu jezdců,
členů doprovodných týmů a hlavně diváků se víkendový program
více než vydařil.
„Jsme moc rádi, že si lidé našli na autodrom cestu. Ukázalo se, že o nádherné historické
stroje je mezi fanoušky obrovský zájem. Diváci potvrdili,
že jsme rozšířením závodního
kalendáře vykročili správným
směrem,“ zhodnotila úspěšný
víkend obchodní a marketingová manažerka společnosti AUTODROM MOST Jana
Svobodová. Kromě adrenalinu
na dráze si návštěvníci napříč
generacemi užili akrobatické vystoupení skvělého pilota
a účastníka světového šampio-

nátu Red Bull Air Race Master
Class Petra Kopfsteina, vyhlídkové lety vrtulníkem, taxijízdu

Konečné řešení

veterány ze 70. let, autogramiádu osobností motoristického
sportu či vystoupení nejlepšího
českého stunt ridera a mistra
Evropy v této disciplíně Martina Krátkého. Řadu atrakcí se
soutěžemi o ceny na dětském
dopravním hřišti si užili i nejFrajeřina na dvou kolech.
mladší návštěvníci sobotního
programu na autodromu.
Výcvikové plochy polygonu
opanovali po celý víkend účastníci srazu majitelů automobilových
veteránů. Sjelo se jich do Mostu
na 150, své miláčky předvedli v sobotu i v neděli na velkém
okruhu autodromu při defilé.
Výsledky jednotlivých závodů
na www.homerlive.cz
(nov)

Historie ladila oku i zapřísáhlým
vyznavačům moderní doby.

Déšť udělal závod atraktivnějším.

Dospělí přišli po svých, malí přijeli ve vlastním.

Superfestival zdraví - zábava pro celou rodinu v Mostě
MOST - Ochutnávky, novinky, workshopy i přednášky a navíc bohatý program pro děti. To je Superfestival zdraví, který se koná v sobotu 20. května v Oblastním muzeu v Mostě.
Tu nejvýznamnější událost
v oboru zdravého životního stylu chystá společnost Superpotravina, jeden z největších e-shopů
se zdravou výživou v Čechách
i na Slovensku a kamennou
prodejnou v Mostě. „Pozvali
jsme všechny jedničky na trhu se
zdravými produkty, ale zdaleka
se nejedná pouze o jídlo,“ uvádí
marketingová ředitelka festivalu
Alena Saladiaková. „Návštěvníci se mohou těšit na přírodní
kosmetiku, ekologické čisticí prostředky, zdravé sirupy, sportovní
kluby nebo kavárny i restaurace,
které se zaměřují na zdravé pro-

dukty,“ dodala. Celkem festival
nabídne přes 50 vystavovatelů z různých koutů republiky.
Celá akce je zároveň prodejní,
takže pokud potřebujete doma
doplnit zdravé zásoby nebo jen
ochutnat něco nového, tady
bude mnoho příležitostí.
V zahradě muzea budou připraveny soutěže, foto koutek
s okamžitou produkcí fotek,
ukázky sportů, malování zdravými barvami nebo omalovánky mandaly. „Festival proběhne
jak v rozlehlých vnitřních prostorách muzea, tak v zahradě, proto
jsme se připravili i na nepřízeň

počasí – máme v záloze velké
párty stany, takže návštěvníci
budou určitě v suchu. O dětský
program se postará oblíbená skupina Re-Generace a nebude chybět ani umisťovací výstava koček
ze Spolku Jasmína,“ doplňuje
Alena Saladiaková.
Rovnovážka, obchod s barefoot obuví, si připravil procházku po senzorickém chodníčku
a cvičení chodidel.
Všechny nabízené ochutnávky
jsou zdarma, stejně tak přednášky a workshopy v krásném
půdním prostoru muzea, které budou probíhat po celý den.
„Součástí programu je třeba povídání o domácí přípravě kávy,
přednáška Zelené země o produktech z konopí, přednáška o dlou-

hověkosti s Akademií léčivé výživy
nebo workshop přípravy zdravých
dezertů. Zahrada nabídne odborné měření BMI a krevního tlaku zdarma, bohaté občerstvení
a řadu dalších zajímavostí,“
informuje Alena Saladiaková.
Kompletní program najdete na
stránkách festivalu www.superfestival.cz nebo na facebookové
stránce Superfestival zdraví.
Za vstup zaplatíte pouze 30
Kč, rodinné vstupné vyjde na
50 Kč, děti do 12ti let mají vstup
zdarma. Vstupenky budou
k dispozici u vchodu do Oblastního muzea po celý den akce
a v předprodeji v mostecké prodejně Superpotravina, kterou
najdete v budově firmy Softex
v Růžové ulici v Mostě. (nov)

Lukáš byl jejich jediné
a vymodlené dítě. On jako voják
z povolání jezdil na zahraniční
mise, jeho žena Klára se angažovala jako lékařka v humanitárních akcích. Když se konečně
usadila a našla si čas na rodinu,
už bylo málem pozdě. Lukáš se
narodil jako malé
a stonavé dítě starších rodičů. Klára se
mu ale věnovala naplno. Zcela nechala
svou kariéru i veškeré zájmy a upnula
se na ten malý uzlík.
Lukáše doslova vypiplala. Už ve třech
letech by nikdo nepoznal, že zdravý
a veselý chlapeček
přišel do života
s řadou hendikepů.
Byl šťastný chlap. Klára a Lukáš
pro něj byli všechno. Přenesl by
hory, jen aby jeho žena a syn byli
spokojení. Ten den jeli s Klárou
a Lukášem k jeho bratrovi na
návštěvu. Díky své profesi byl
zvyklý rychle a přesně reagovat,
nepodceňovat nebezpečí. Vždy,
když s rodinou vyjel na silnici,
byl v maximálním střehu. Proto
také zaregistroval autobus, který
se řítil z vedlejší silnice dřív, než
mu vjel do cesty. Jeho reakce byla
okamžitá. Dokázal se vyhnout
přímému střetu s rozjetým kolosem. Strhl auto stranou tak, že
mohli vyváznout z nebezpečí jen
s minimálním ohrožením. Měl
ale smůlu. Za ním jela cisterna
a její řidič nedokázal těžký vůz
ubrzdit. Náraz zezadu vymrštil
jejich vůz proti autobusu. Vnímal jako ve zpomaleném filmu
obrázky následujících událostí.
Křik Kláry a strašné ticho ze sedačky, do které byl upoután Lukáš. Podařilo se mu vyprostit ze
svého sedadla a z pomačkaného
auto vylézt ven. První se dostal
ke Kláře. Z otevřených zlomenin
jí trčely úlomky kostí, krvácela
a ztrácela vědomí. Položil ji vedle auta a vrátil se pro syna. Nebýt
jeho dlouholetého výcviku, nezvládl by už nic. Z auta vyprostil
rozmačkané tělíčko dítěte bez života. Nebyla žádná šance, že by
mohl někdo chlapce zachránit.
Dokázal v sobě najít sílu, dítě
odložit a věnovat se své ženě.
Zastavil krvácení, to už ale Klára
nedýchala. Dlouhé minuty, než
přijeli záchranáři ji masáží srdce a umělým dýcháním udržoval při životě. Teprve, když byla
v bezpečí ve vrtulníku, dovolil si
vypnout. V té chvíli se zhroutil.
I jeho nakonec odvezli záchranáři. Měl zlomenou ruku, otřes
mozku a zlomených několik
žeber. Nikdo nechápal, jak v takovém stavu zvládl podat první pomoc své ženě. Následující
týdny a měsíce byly jako ve zlém
snu. Kláru se lékařům podařilo
zachránit, ale když jí řekli, že její
syn Lukáš nehodu nepřežil, přestala mluvit. Uzavřela se do sebe,
nechtěla komunikovat, nechtěla
se uzdravit. Chodil za ní každý
den, její stav se ale nelepšil. Byly
to pro něj strašné chvíle. Sám by
potřeboval oporu, ale musel tu
být pro svou ženu. Po čase si ji
mohl odvézt domů. Klára začala
fungovat zdánlivě jako dřív. Jen
on věděl, že už to není stejná
žena. V noci plakala. Odmítala
se s ním bavit o minulosti. Navrhl, že by se mohli ještě o jedno
dítě pokusit, i když její věk už
nedával příliš šancí. Na to mu
ani neodpověděla. Jen několik
dnů probrečela. Soud s viníkem
dopravní nehody byl až po roce.
Mladý řidič autobusu u soudu
prohlásil, že je mu to líto, ale
vinu necítí. Prý se snažil brzdit.

5
SOUDNIČKA
Experti sice vyloučili závadu
na brzdách, ale řidič si stál na
svém. Nakonec od soudu odešel
s dvouletou podmínkou a zákazem řízení. To Kláru složilo. Nedokázala pochopit, že chlap, který zabil jejího chlapečka, vlastně
nebude potrestán.
Její stav se dále
zhoršoval. Brala antidepresiva, musela
přestat pracovat.
Nemohla léčit pacienty, když sama potřebovala pomoc.
Chtěl odmítnout
výjezd na zahraniční misi, neuměl si
představit, že Kláru
na několik měsíců
opustí. Ona ho ale
přesvědčovala, ať
jede. Chce být sama a se vším se
v klidu o samotě vyrovnat. Také
její psychiatr doporučil, aby
Kláru nechal o samotě. Potřebuje čas jen pro sebe. Nechtělo se
mu, ale nakonec poslech doporučení lékaře i žádosti své ženy
a odjel. Také on potřeboval změnit prostředí. Rutinu a kázeň,
které by mu pomohly. Nikdy se
se smrtí svého syna nevyrovná,
ale musí se s tím naučit žít. Po
šesti měsících přišla z domova
strašná zpráva. Klára spáchala
sebevraždu. Na rozloučenou
mu nechala dopis. Rozhodl se,
že domů nepojede. Kláře už
nepomůže. Doma je zbytečný.
Zklamal jí i svého syna. Měl je
chránit a teď jsou oba mrtví.
Domů se dostal až po několika
měsících. Nechtělo se mu vejít
do bytu, kde žili s Klárou. Všude
byly její věci. Zůstal tak, jak ho
opustila. Jeho právník pro něj
měl dopis od Kláry. Večer si otevřel lahev vína a přečetl si, co mu
jeho žena před smrtí napsala. Že
bez svého syna nedokáže žít, že
se snažila, ale nešlo to. Ať se na
ni nezlobí, že ho opouští. Psala,
ať nikdy nezapomene a neodpustí těm, kdo jim zničili život.
Byl voják. Vycvičený, zvyklý na
přesné a rychlé reakce. Konečně měl před sebou úkol. Jeho
mrtvá žena ho žádá, aby zjednal
pro Lukáše spravedlnost. Cítil
v sobě klid. Tlak a stres, který ho
udržoval v napětí od té strašné
nehody, byl pryč. Klára mu nabídla řešení. Tu noc usnul hlubokým spánkem. Druhý den byl
svěží a odpočinutý. Věděl, co
udělá. První na řadě byl psychiatr, který ho přesvědčil, aby Kláru
opustil. Byla to chyba, za kterou
bude následovat trest. Připravil
se důkladně. Dokázal si zjistit
informace, které potřeboval.
Čekal na psychiatra před jeho
domem. Když lékař vystoupil
z auta a přecházel silnici, stáhl
si okénko u svého auta a muže
zastřelil. Nikdo ho neviděl. Pak
odjel. Druhý byl na řadě řidič
cisterny. Jeho vina byla menší, ale kdyby reagoval rychleji,
mohl Lukáš žít. Na toho čekal
před firmou, kde měl zaparkovanou cisternu. Zastřelil ho
před vstupní branou před celou
řadou svědků. Teď už spěchal.
Věděl, že jde o čas. Už o něm ví
a budou ho chtít zastavit. K bytu
řidiče autobusu, který nesl největší vinu, dorazil za pár minut.
Otevřela mu žena. Zeptal se na
jejího manžela. Když řekla, že je
doma, ale mluvit s ním nebude,
namířil na ni zbraň. Vešel do
bytu. Ženu a dítě nechal vyjít
ven. Muže odvedl do pokoje,
nechal ho otočit se k němu zády,
kleknout na zem a výstřelem do
zátylku ho popravil. Pak už zbýval poslední výstřel. Tím poslal
kulku do vlastní hlavy.
(pur)
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Sprejer „vyzdobil“
nádraží
LITVÍNOVSKO – Neznámý
sprejer řádil na litvínovském
nádraží. „Neznámý pachatel
tento týden v obci na Litvínovsku posprejoval barvou nádražní
budovu a další okolní budovy
a zařízení. Neušetřil ani autobusovou zastávku a reklamní tabuli
u silnice,“ informovala o případu policejní mluvčí Ludmila
Světláková. Poškozené dráhy
vyčíslily škodu na částku 50 tisíc
korun, další škoda je předmětem šetření litvínovské policie,
která se případem zabývá.

Za pervitin pět let
MOST – Vyšetřovatel mostecké policie stíhá 23letého
muže z Mostu, kterého obvinila
z nedovolené výroby a jiného
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Podle kriminalistů, kteří se případem zabývali, měl obviněný
Mostečan v mostecké ulici Václava Talicha obstarat a následně
zdarma poskytnout přesně nezjištěné množství psychotropní
látky metamfetaminu. Stíhaný
muž je vyšetřován na svobodě
a v případě odsouzení mu hrozí
trest odnětí svobody na jeden
rok až pět let.

Opilec nemohl
zaparkovat
LITVÍNOV – Na řidiče pod
vlivem alkoholu narazila hlídka
v obci Janov. Muž po půlnoci
měl problém zaparkovat své vozidlo. Policisté u muže provedli
dechovou zkoušku na alkohol,
která byla opakovaně pozitivní
a ukázala na hodnotu 1,8 promile alkoholu v dechu. Dvaačtyřicetiletý řidič byl obviněn
z ohrožení pod vlivem návykové látky. Další jízdu mu policisté
řidiči zakázali. Věc nyní šetří ve
zkráceném přípravném řízení.

„Čórnul“ batoh
MOST – Mostečtí policisté obvinili ze zvlášť závažného
zločinu 29letého muže z Meziboří. Ten měl již v dubnu Na
zastávce městské hromadné
dopravy přistoupit k 64letému
muži, kterého neznal a který
měl na zemi položený batoh
a kufřík s nářadím. „Obviněný

ho nejprve požádal o cigaretu,
a když mu muž vyhověl a ještě
mu i připálil, tak obviněný vzal
náhle do rukou batoh a nechtěl
ho pustit a s poškozeným se o něj
chvíli přetahoval. Nakonec se
obviněnému podařilo zavazadlo
poškozenému z ruky vytrhnout
a z místa činu utekl,“ popsala
případ policejní mluvčí Ludmila Světláková. Poškozený měl
v batohu potraviny, peněženku,
doklady, osobní dokumenty
a další drobnosti. Policie odcizené věci zajistila. Obviněný je
stíhán na svobodě.

zpravodajství

V Domově sociálních služeb hořelo
NOVÁ VES V HORÁCH – Devět hasičských záchranných sborů se sjelo
k Domovu sociálních služeb v Nové Vsi v Horách. Na linku 112 totiž
přišlo ze zařízení, kde pečují o lidi s mentálním postižením, hlášení,
že objekt hoří. Sociální pracovníci se navíc po evakuaci nedopočítali
všech klientů. Začal boj o minuty.
První dorazili dobrovolní
hasiči z Nové Vsi v Horách.
Trvalo jim to jedenáct minut.
Naštěstí se jednalo pouze o společné cvičení Integrovaného

záchranného systému Ústeckého kraje a hasičských sborů ze
sousedního Německa. Cvičení
mělo prověřit funkčnost dohody o příhraniční spolupráci

Holit se nebude
MOST - Na nákup „za pět
prstů“ přišel 32letý muž z Mostu. V jednom mosteckém supermarketu si mezi regály schoval
pod svoji bundu holicí strojek
v hodnotě 1 299 korun. Neměl
ale v úmyslu za věc zaplatit
a poté, co prošel pokladnami,
ho chytili pracovníci prodejny a lapku předali policii. Muž
nekradl poprvé, už v minulosti
přišel do křížku se zákonem
a byl odsouzen. Muž byl obviněn z krádeže a věc se řeší ve
zkráceném přípravném řízení.

Pokácel smrk
LITVÍNOVSKO - Hamerští
policisté podezřívají ze spáchání přečinu poškození cizí věci
40letého muže z Litvínovska.
Ten měl v Krušných horách
v lese koncem dubna pokácet
asi dvacetimetrový jehličnatý
strom. Obci, která je majitelem
pozemku, tak vznikla škoda ve
výši pět tisíc korun. Případ policie šetří ve zkráceném přípravném řízení.

Nechtělo se mu za
mříže
MOST – Výkon trestu oddaloval 28letý Mostečan. Ten si
již v únoru převzal od okresního soudu výzvu k nastoupení
trestu, který mu byl soudem
uložen a nastoupit měl s ve druhé polovině února. Na to ale
„zapomněl“. Okresní soud vydal příkaz k dodání do výkonu
trestu. Policie po muži pátrala
a vypátrala ho na ulici v Mostě.
Následně hledaného Mostečana
předala vězeňské službě a obvinila z maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání.
(sol)

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

V rámci cvičení hasiči zachraňovali klienty i zaměstnance.

hasičských záchranných sborů
z roku 2013. Cvičení se zúčastnily čtyři hasičské záchranné
sbory z Německa a profesionální hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje. Přijely také
čtyři sbory dobrovolných hasičů z okolních obcí. Nechyběla
Policie ČR a lékařská záchranná
služba. Vedoucí zařízení ohlásila požár v devět hodin ráno.
Zároveň s tím oznámila, že
pravděpodobně postrádá dva
klienty. Ostatní klienty se podařilo zaměstnancům evakuovat
z objektu. Novovešští hasiči,
kteří přijeli jako první, nejprve
uzavřeli přívod plynu do budovy a pak začali zakouřený objekt
prohledávat. Už po několika
minutách vynesli ven prvního
zraněného. Postupně začaly dojíždět také další hasičské sbory,
které se cvičení účastnily. Nakonec z objektu hasiči postupně
vynesli osm zraněných lidí, klienty odvezli evakuačním autobusem do bezpečné vzdálenosti, kde se o ně postaral přivolaný
psycholog. Po více než hodině
byla celá akce ukončena.

Cvičení přihlížel ředitel sociálního zařízení Oldřich Malý.
„Je to už druhé podobné cvičení
v našem zařízení. Jsem s jeho
průběhem spokojen. Naši zaměstnanci jsou schopni evakuovat klienty včas, v podstatě ještě
dříve, než dorazí první hasiči.
Vše proběhlo v klidu. Musím je
pochválit,“ nešetří chválou Oldřich Malý. Cvičení si nenechal
ujít ani náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Martin Klika.
Ten hodnotil kladně především
nasazení dobrovolných hasičů.
„Dobrovolní hasiči jsou při podobných zásazích první na místě.
Zaslouží si větší podporu. Do dotačních programů pro dobrovolné
hasičské sbory a sbory měst a obcí
chceme více prostředků,“ konstatoval během cvičení Martin
Klika. Spokojený s průběhem
cvičení byl i starosta Nové Vsi
v Horách David Kádner. I on
ale poukázal na to, že na zásahu
dobrovolných hasičů často závisí
lidské životy a záchrana majetku, náklady za vybavení sborů
ale leží na bedrech malých obcí
s minimálními rozpočty. (pur)

Zaměstnavatelé: Chceme
změnu vzdělávacího systému
ÚSTECKÝ KRAJ – Nedostatek kvalitních zaměstnanců, absolventi
škol bez potřebných dovedností a znalostí, chybějící technické obory ve vzdělávání. To jsou aktuální problémy, které řeší zaměstnavatelé nejen v Ústeckém kraji. Jak se bude situace na trhu práce vyvíjet
dál a jak by měl reagovat vzdělávací systém na potřeby zaměstnavatelů určí projekt KOMPAS, do kterého se zapojil také Ústecký kraj.
Jaroslav Novotný rozšířil
před dvěma lety rodinný podnik a dosud se mu dařilo firmu dál rozvíjet. Pro úspěšnou
práci firmy ale potřebuje další
zaměstnance. Ukázalo se, že je
to problém. Mladí lidé, kteří
právě ukončili své vzdělávání,
nemají žádné praktické dovednosti a znalosti, které Jaroslav
Novotný od svých zaměstnanců
vyžaduje. Ačkoliv by Jaroslav
Novotný mohl zaměstnat až
šest nových lidí, nemá kde brát.
„S podobnými problémy se potý-

ká čtyřicet procent zaměstnavatelů. Na pracovníky nyní zaměstnavatelé kladou jiné požadavky.
Zvýšil se podíl práce s informacemi a s nárůstem automatizace
výroby poklesl podíl rutinních
a stereotypních činností. Na změnu požadavků zaměstnavatelů
na kvalitu pracovních sil včas nezareagovaly školy. Ústecký kraj je
jedním ze šestnácti partnerů Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR v projektu KOMPAS,“ říká
vedoucí pracovní skupiny RSK
Zaměstnanost a ekonomický

rozvoj Ústeckého kraje Dagmar
Prošková. Ještě před třemi lety
byla situace v Ústeckém kraji
zcela jiná. Volná pracovní místa nebyla a lidé marně hledali
práci. Kraj se potýkal s nejvyšší
nezaměstnaností v rámci celé
republiky. „Z regionů by měly
vzejít požadavky na změny.
V rámci projektu KOMPAS by
měly být dál zpracovány. Hlavní
dopad analýzy trhu práce a jeho
vývoje by se měly odrazit v systému vzdělávání. Výsledkem
celého projektu bude živá a aktuální webová aplikace, kterou
budou moci využívat podnikatelé, školy, při přípravě strategických dokumentů týkajících se
zaměstnanosti a vzdělávání také
organizace státní správy a široká
veřejnost,“ přiblížila KOMPAS

Dagmar Prošková.
Dagmar Prošková. Nositelem
projektu je Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR. Na projektu se dále podílí šestnáct partnerů. Zastoupeny jsou všechny
kraje České republiky, dále Úřad
práce ČR, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a Národní
vzdělávací fond.
(pur)

Meziboří doplácí na odpady přes milión
MEZIBOŘÍ – Bezmála jeden milión korun doplatí každoročně Meziboří na svoz a likvidaci komunálních odpadů. Peníze, které vybere
město na poplatcích, totiž na všechny náklady spojené s odpady nestačí. Podle starosty města Petra Červenky se situace ještě zhorší za
čtyři roky, kdy se likvidace odpadů výrazně zdraží.
V loňském roce město získalo z poplatků za odpad o občanů a od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, od kolektivních systémů ASEKOL,
ELEKTROWIN a EKOLAMP
částku 2 453 367 Kč. Získané
finanční prostředky však zdaleka nepokryjí náklady na systém provozu shromažďování,
sběru, svozu, přepravy, třídění
a odstranění komunálních odpadů. Z tohoto důvodu je město
Meziboří nuceno každoročně doplácet z rozpočtu města
na zabezpečení odpadového
hospodářství nemalé finanční
částky. V loňském roce činily
veškeré výdaje spojené se zabezpečením provozu odpadového
hospodářství částku 3 353 457
Kč. Město Meziboří tak uhradilo ze svého rozpočtu částku ve
výši 900 089 Kč.
Velkou část výdajů tvoří
především náklady na provoz
autoparku Technických služeb
města Meziboří, mzdy zaměst-

nanců podílejících se na odpadovém hospodářství a poplatky
za uložení odpadů na skládku.
„Za čtyři roky už nebude možné
ukládat odpady do země, poplatky za ukládání odpadu se
tak ještě zvýší. Je nutné, aby si to
občané Meziboří uvědomili a začali více třídit. V třídění máme
zatím v Meziboří ještě rezervy.
Stanovišť na nádoby na tříděný

odpad není tolik, kolik by bylo
potřeba. Proto každý rok přidáváme minimálně dvě stanoviště.
Vyhovíme lidem v těch částech
města, kde mají se stanovišti
na tříděný odpad problém. Stačí, když nás na tento nedostatek upozorní. Každý pátek také
odebíráme odpad z přeplněných
nádob na plasty a papír. Všem
lidem, kteří odpad třídí, děkuji,“ uvedl starosta města Petr
Červenka. Obyvatelé Meziboří rovněž využívají pravidelné
akce Sběrové soboty. Ty se konají dvakrát ročně. Lidé mohou
ten den vynést objemný odpad

Během sběrné soboty odložili Mezibořští na ulici 24 tun odpadu.

před domy a technické služby
ho odklidí. „Poslední sběrová sobota se konala později, než jsou
lidé zvyklí. Měli jsme problém
se zaměstnanci na veřejně prospěšné práce. V současné době
nám stále ještě sedm lidí chybí.
Během sběrové soboty sebrali zaměstnanci technických služeb 24
tun objemného odpadu. Ten se
roztřídil na sběrném dvoře a odvezl na skládku,“ uvedl vedoucí
technických služeb Pavel Esop.
Lidé z Meziboří si už také postupně zvykli využívat sběrný
dvůr, který je otevřen každý den
včetně soboty a neděle. (pur)

region

„Machři roku“ dostanou nové stroje
LITVÍNOV – Truhláři z hamerské střední odborné školy dostanou
nové stroje. Dosud se učí pracovat na zařízení ze šedesátých let.
I tak ale předvádí zázraky. Ve svém oboru patří hamerští truhláři
k nejlepším z republiky. Na nové stroje přispěje škole také Ústecký
kraj.
Při rozdělování přebytku
hospodaření z loňského roku
pamatoval Ústecký kraj také
na Střední odbornou školu
Hamr, konkrétně na její obor
truhlář. Na pořízení nových
strojů dostane škola od kraje
4,5 miliónu korun. „Původní
stroje jsou ze šedesátých let,
a přestože jsou ještě funkční,
už potřebují výměnu hlavně
kvůli bezpečnosti studentů.
Staré stroje pravděpodobně
dáme do sběru, případně je
odprodáme, pokud bude zájemce,“ říká ředitelka školy
Jitka Francírková. O nové
stroje usiluje škola už tři roky.
Celková výměna truhlářských
strojů vyjde na 24 miliónů
korun. „Snažíme se získat peníze z několika zdrojů. Vstoupili jsme také do IROP a část
strojů chceme získat z projektu. Doufám, že celou částku
dáme do příštího roku dohromady,“ uvedla Jitka Francírková. Nové stroje si hamerští
truhláři zaslouží. Patří mezi
nejlepší ve svém oboru a každoročně zabírají nejvyšší příčky ve studentských odborných

soutěžích. V loňském roce
vyhráli soutěž Machři roku.
„Zřizovatel, Ústecký kraj, nás
považuje za dobrého partnera.
Svědčí o tom fakt, že získáváme

od kraje zakázky, kterými se
prezentuje jak škola, tak i kraj.
Například jsme vyráběli dárky
pro prezidenta republiky,“ doplnila Jitka Francírková. (pur)

Mladí lidé se chopili šance
ÚSTECKÝ KRAJ – Už téměř rok
probíhají v Ústeckém kraji dva
projekty, které mají pomoci
mladým lidem s nástupem do
zaměstnání případně k návratu
do školy. Projekty Cesta a Transfer jsou šancí zejména pro mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením.
Oba projekty si kladou za
cíl především pomoci mladým
lidem, kteří se ocitli v pasti sociálního vyloučení. Může se jednat o lidi s různými závislostmi,
mladé lidi po výkonu trestu,
opouštějící dětské domovy, diagnostické ústavy, mladé maminky po mateřské dovolené. Nemusí být registrovaní Úřadem
práce ČR. Podmínkou jejich
zapojení do projektů je pouze
věk do 29 let, nesmí být součástí vzdělávacího systému a musí

být ekonomicky neaktivní. Pro
účastníky projektu je připraveno skupinové i individuální poradenství, rekvalifikace a další
vzdělávání, praxe ve firmách,
podporovaná pracovní místa
a další formy pomoci. V projektu Cesta získalo podporované
pracovní místo už 29 mladých
lidí ze třiceti plánovaných. Do
školy se podařilo vrátit dva mladé lidi a deset mladých lidí získalo díky projektu nedotované
pracovní místo. Také druhý projekt Transfer je v plném proudu
a účastníkům se daří. Pracovní
místo dotované či nedotované
získalo 165 mladých lidí. Pracovních workshopů přímo ve
firmách se zúčastnilo 125 lidí
a 41 účastníků projektu Transfer
se zapojilo do programu cvičných dílen.
(pur)

V Meziboří se běhalo z vrchu
do cíle a napjatě očekávali vyhlášení vítězů,“ uvedla za organizátora Martina Procházková.
Vítězové jednotlivých kategorií
byli odměněni drobnou cenou.
„Velký dík patří všem pořadatelům, kteří se podíleli na zdárném
průběhu akce,“ uzavřela Martina
Procházková.
(pur)
„Machři“ z hamerského učiliště v oboru truhlář si nové „mašiny“ bezesporu zaslouží.

Starým průmyslovým areálům odzvonilo
ÚSTECKÝ KRAJ – Pro města a obce se rýsuje možnost, jak s pomocí
dotace zregenerovat staré průmyslové areály. Místo nevyužívaných
a zchátralých objektů vzniknou nové průmyslové zóny a areály
vhodné pro rozvoj malého a středního podnikání. Dotační program
by měl být vyhlášen v nejbližší době.
V dotačním programu jsou
připraveny dvě miliardy korun
na sedm let. „V první výzvě si
obce rozdělí sto miliónů korun.
Je to startovací částka, obce zatím na tento dotační program
nejsou připraveny. V dalších
výzvách bude částka samozřejmě vyšší,“ říká předsedkyně
Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje a zástupkyně
vládního zmocněnce Gabriela
Nekolová. Dotaci mohou obce
využít na regeneraci starých
průmyslových areálů, ale také
na jejich odkoupení. „Jedná
se o národní dotační program
ministerstva průmyslu. Obce
mohou získat až 80 % ze všech
nákladů na nákup a regeneraci
areálu. Podmínkou je vytvoření nových pracovních míst,
případně vytvoření prostoru
a podmínek pro rozvoj malého
a středního podnikání,“ doda-
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la Gabriela Nekolová. Zregenerované brownfieldy mohou
obce pronajmout, ale i prodat.
Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje prosazuje
i další obdobné dotační programy. „Uvědomujeme si, že obce
a města trápí i jiné nevyužívané
areály a objekty než průmyslové
brownfieldy. V rámci programu
RESTART
Restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského
a Karlovarského kraje připravujeme i další programy na regeneraci areálů, které není možné dál
využívat k podnikání,“ prozradila Gabriela Nekolová.
Města a obce by dostaly
možnost žádat o dotaci na odkoupení a regeneraci objektů
ve městech, které by mohly
sloužit k dalšímu rozvoji městských služeb. „Takových areálů
a objektů je ve městech hodně.
Města ale nemají peníze na

Gabriela Nekolová
jejich vykoupení, případně na
rekonstrukci,“ říká zástupkyně
vládního zmocněnce. Dobrým
příkladem je bývalá škola ve
Smetanově ulici v Litvínově,
pro kterou nemá město
v současné podobě využití
a ani kupce. Další dotační
program by se měl týkat využití
rekultivovaných území po
těžbě. „Chceme pomocí tohoto
dotačního programu vrátit do
rekultivovaných území život.
Například Jezera Most a Milada. Po rekultivaci jsou napl-

něná, ale chybí infrastruktura
na jejich březích. Pokud mají
lidé jezera využívat a města je
mají převzít po rekultivaci, musí
vzniknout komunikace, plochy
pro výstavbu domů, rekreačních
zařízení. To ale nemohou města
hradit ze svých rozpočtů. Nový
dotační program by měl s revitalizací rekultivovaných území
městům pomoci,“ vysvětlila záměr prosadit nový dotační program Gabriela Nekolová.
Do třetice hodlá v rámci RESTARTU Hospodářská
a sociální rada Ústeckého kraje prosadit rozšíření programu na demolice vybydlených
domů. „Chceme, aby ministerstvo pro místní rozvoj zjednodušilo pravidla programu,
navýšilo prostředky a umožnilo
městům a obcím, aby z dotačních peněz umožnilo také výkup prázdných domů. Pro obce
je totiž často nepřekonatelnou
překážkou to, že prázdný dům
nevlastní a v rozpočtu nenajde peníze na jeho vykoupení,“
uzavřela Gabriela Nekolová.
(pur)

MEZIBOŘÍ – Na mezibořské sjezdovce se opět běhalo. Konal se
tu už 19. ročník tradiční akce Botokros, běhu mezi slalomovými
brankami z vrchu.
Akci organizovala mezibořská základní škola ve spolupráci
s městem Meziboří. Oblíbeného
závodu se letos zúčastnilo 42
dětí, nejmenší i se svými rodiči.
Vytyčená trať měla pro všechny
zúčastněné stejnou délku. „Nasazení závodníků bylo veliké, někteří se nevyhnuli pádům. Všichni doběhli bez vážného zranění

Vítězové jednotlivých kategorií:
• Předškoláci: Lamač František
• 1.-3. třída dívky: Fábiková
Viktorka
• 1.-3. třída chlapci: Kopřiva
Vít
• 4.-6. třída dívky: Wainerová
Kateřina
• 4.-6. třída chlapci: Marek
Tadeáš
• 7.-9. třída dívky: Tomášková
Míša
• 7.-9. třída chlapci: Filipowicz
Marián

Den dětí v Citadele
LITVÍNOV - Rok co rok
děti slaví Mezinárodní den dětí.
A jako správný svátek, i tento by
si měly pořádně užít a oslavit.
Divadlo VeTři se jim proto bude
snažit tento jejich „Den D“ maximálně zpříjemnit dětskou diskotékou, soutěžemi a zajímavými
odměnami, a to v něděli 4. června v Café Baru Citadela. Pořad plný písniček, soutěží, tancování a především balónků všech
velikostí, barev a tvarů je určen
pro děti a mladé nejen věkem.

Začátek v 16 hodin, Vstupné
50,-Kč.
(nov)

Lidé chtějí umět pracovat rukama zajímavosti z vašeho města

LITVÍNOV – Chcete se naučit pracovat se dřevem, přešít si nepadnoucí šaty nebo třeba přečalounit starou židli po babičce? Naučí vás
to v hamerské střední škole. A nemusíte být zrovna manuálně zruční. Tamní mistři si poradí s každým, kdo se chce řemeslo naučit. Pro
zájemce z řad veřejnosti tu pořádají odpolední kurzy.
Kurzy nejsou pravidelné a škola
nevypisuje jejich náplň. Vychází zcela ze zájmu lidí, kteří chtějí
umět pracovat se dřevem či látkou. „Je to čistě zájmová činnost.
Lidé se na nás sami obracejí a my
jim vyhovíme. Podle aktuální poptávky sestavíme náplň kurzu.
Někdy je to konkrétní zadání, jindy
se zájemci o kurz chtějí naučit jen
obecně pracovat se dřevem, nebo
chtějí umět základy práce krejčího
či čalouníka,“ říká ředitelka školy
Jitka Francírková. Do kurzu se
mohou přihlásit děti i dospělí.
Někdy chodí do stejného kurzu
děti a jejich rodiče. „V současné

době dětem chybí řemeslná dovednost, kterou se dříve děti učily od
svých rodičů při běžných domácích pracích. Také na základních
školách chybí pracovní vyučování.
Vrací se trend, kdy si ženy chtějí
upravit, případně ušít oblečení. To
vše se u nás mohou naučit. Nejprve
si s každým zájemcem o kurz povídáme, abychom zjistili, co od kurzu
očekává. Podle toho sestavujeme
náplň každého kurzu. Někdy se učí
jen zkrátit kalhoty a přišít nový zip,
jindy náročnější střihy na nové oblečení podle vlastních návrhů,“ vysvětlila dále ředitelka školy. Kurzovné je také individuální. Stanoví

se podle náročnosti kurzu, ceny
použitého materiálu a počtu lidí,
kteří do daného kurzu dochází.
Do kurzu v hamerské škole už
docházeli například zaměstnanci
Národního muzea v Praze, kteří
se učili čalounictví. Stejný kurz
absolvoval také podnikatel, který
zdědil po rodičích zavedenou
čalounickou firmu. O čalounictví
ale nic nevěděl a dříve, než
začal rozhodovat o práci svých
zaměstnanců, chtěl mít alespoň
základní znalosti řemesla. „Máme
vybavení a naši mistři jsou ochotní
kurzy vést. Záleží pouze na zájmu
veřejnosti. Když se někdo chce řemeslo naučit a snaží se, může se
v našich kurzech naučit hodně,“
uzavřela Jitka Francírková. V současné době probíhá truhlářský
kurz, který by mohl od září podle
zájmu pokračovat.
(pur)

KULTURNÍ A INZERTNÍ MAGAZÍN
KULTURA

ŽIVOTNÍ STYL

SPORT

VOLNÝ ČAS
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zpravodajství

Na nový kulturní sál přispěl Ústecký kraj
BRANDOV – Na nový kulturní sál čekali Brandovští dlouhých osmnáct let. Konečně ho mají. Obec vybudovala kulturní sál místo bývalého kina. Na místo komunitního setkávání přispěl také Ústecký
kraj.

Meziboří využívá tři automatické sekačky trávy.

S trávou pomáhají pavouci
MEZIBOŘÍ - První sekání trávy
v Meziboří je v plném proudu.
Do konce května by mělo být
město kompletně posekané. Se
sekáním v náročném terénu pomáhají Mezibořským „pavouci“,
automatické sekačky na dálkové ovládání Spider.
„Sekáme vším, co máme.
Velmi nám pomáhají tři automatické sekačky na dálkové
ovládání, bez kterých by sekání
neprobíhalo tak rychle a nebylo v mezibořských podmínkách
vůbec jednoduché. Nejprve jsme
pořídili jednu. Byli jsme s ní moc

spokojeni, a tak jsme postupně
pořídili další dvě. Jsou velkými
pomocníky hlavně v náročném
svažitém terénu. Ušetří lidem
těžkou práci,“ chválí si techniku vedoucí technických služeb
Pavel Esop. Kromě sekání se
zaměstnanci technických služeb zabývají také výsadbou nových keřů. „Objednali jsme keře
hlavně pro sportovní areál, kde
jsme vykáceli smrky. Také v Meziboří doplňujeme malé keře.
Řadu nově vysazených totiž
zničí psi,“ doplnil Pavel Esop.
(pur)

ku Štefanu Horskému. Při návštěvě útulku členky výboru nezapomněly na laskominy pro psy,
které jim hned na místě rozdaly.
„Máme velmi dobrý pocit z toho,
že jsme mohli také přispět na provoz útulku. Útulek je neustále plný
a krmivo pro opuštěné psy se hodí
vždy,“ říká předsedkyně klubu
Jana Bothová.
(pur)

Opuštěným psům věnovali senioři konzervy a granule.

obce, místní spolky a organizace.
O velkém zájmu svědčí to, že se
tu dnes na otevření sešla více než
stovka občanů Brandova,“ řekl
při otevření hejtman Oldřich
Bubeníček. Mezi domácími byl
i bývalý hokejový reprezentant
Josef Beránek. Přestavba stála celkem 3,58 milionů korun
a trvala 10 měsíců. Obci přispěl
Ústecký kraj a dále společnosti
Unipetrol RPA, UTAH a W.H.R
Pertol. Díky nim bylo možno
vybavit i interiér sálu. „Kulturní
sál bude sloužit občanům obce
nejen pro konání plesů a dalších kulturních akcí, ale také
k setkávání seniorů, dětským
akcím, pro různá pohybová cvičení a k dalším aktivitám našich spolků,“ doplnil Jiří Mooz.
(pur)

Otevření sálu se ujali hejtman Oldřich Bebeníček (vlevo) a starosta
Brandova Jiří Mooz.

Telátka z výsypky pomůže pojmenovat veřejnost
MOST - Už čtyři desítky krav našly domov na vnitřní výsypce lomu
Vršany. Na přelomu dubna a května se ve zdejším „rekultivačním“
stádu narodila i první dvě telata. Do léta přitom společnost Rekultivace, která pořídila prvních dvacet kusů dobytka na podzim loňského roku, počítá, že telat bude zhruba patnáct. Veřejnost jim může
pomoct najít jméno a prostřednictvím Facebooku Mostecké uhlí se
tak zapojit do soutěže.

Senioři pomáhají
opuštěným psům
MEZIBOŘÍ - Mezibořští senioři
se rozhodli přispět na krmení
pro psí útulek Městské policie
Litvínov. Dali dohromady finance klubové, ale i od jednotlivých
členů.
Láska ke zvířatům se má vyjádřit a sdílet. Krmivo odevzdali
členové výboru z Klubu seniorů
Meziboří vedoucímu psího útul-

„Kulturní sál v obci chyběl.
Jsem rád, že se nakonec podařilo
sál vybudovat z bývalého kina,
i když si musela obec vzít úvěr.
Do budoucna ještě počítáme
s úpravou zahrady a s letní terasou. S tím ale musíme počkat,“
říká starosta Brandova Jiří
Mooz. Slavnostního otevření
se zúčastnil hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček, radní
Ústeckého kraje Radek Belej,
předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák a také
další zástupci společností, kteří
finančně podpořili přestavbu
bývalého prostoru kina na kulturní sál. „Jsem rád, že se díky
podpoře Ústeckého kraje a dalších sponzorů podařilo vybudovat nové kulturní zařízení, které
jistě budou využívat obyvatelé

„Záměr pořídit na rekultivované plochy krávy už jsme
v hlavě nosili delší čas. Nakonec
našim plánům pomohla i státní zemědělská politika. Kromě
toho, že se staráme o rekultivaci
ploch po těžbě, obhospodařujeme přibližně 400 hektarů již
rekultivovaných zemědělských
ploch. Z toho je kolem 160 hektarů takzvaných trvalých travních
porostů, laicky řečeno luk. Podle
současné dotační politiky nestačí,
aby majitel louku pouze pokosil,
ale musí produkci dál zpracovat.
V našem případě to znamená,
že si můžeme vytvořit dostatečnou zásobu krmiva pro dobytek.
A protože stát podporuje i chov
zemědělských zvířat, můžeme
kombinovat dvě dotační příležitosti,“ vysvětlil Tomáš Šolar,
ředitel společnosti Rekultivace.
Pro chov na výsypce zvolili
v Rekultivacích plemeno Masný
simentál. Důvodem byla jeho

přizpůsobivost a nenáročnost.
Kvůli chovu skotu se Rekultivace ani nerozšiřovaly. Nezvyšoval
se počet zaměstnanců, jen někteří museli být odpovídajícím
způsobem proškoleni. V podstatě ti, kdo se starali o rekultivované plochy vnitřní výsypky

Telátka z výsypky zatím nemají jména. Pomůžete je vybrat?

I

Jména telátek posílejte do 1.6 na
FacebookuMostecké uhlí nebo
na e-m adresu redakce Homéru
redakce@homerlive.cz. Předmět označte heslem „Jméno pro
tele“.

lomu Vršany, si ke své práci přibrali i jejich nové obyvatele. Samotný nákup stáda byl největší
investicí, žádné další výrazné
výdaje nejsou potřeba. Krávy se
prakticky celý rok pasou na rekultivovaných plochách, pouze
na zimu je pro ně přímo na pastvině připraven přístřešek, kde
v případě nepříznivého počasí
najdou útočiště.
„Rekultivační skot“ se pohybuje na zatravněných plochách
vnitřní výsypky lomu Vršany,
kde má k dispozici jak dostatek
potravy, tak vodních ploch. Stádo je zde také dostatečně chráněno. Plocha, kde se pohybuje,
je zabezpečena ohradníky, aby
se skot nedostal, kam nemá.
Do budoucna by se stádo
mělo rozrůst na zhruba 100
kusů. Už zanedlouho bude mezi
krávy vypuštěn i býk, pro kterého Rekultivace vybudovaly
zvláštní zázemí. Ke stádu se přidá už koncem jara.
(nov)

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

fotoreportáž
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ELEKTROBUSY:
Budoucnost v MHD na Mostecku?
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Autobus ujede na jedno dobití kolem sto sedmdesáti až dvě stě kilometrů.

434 01 Most,

„Máme velkou flotilu v Košicích,
kde jezdí 14 elektrobusů. Jsou
provozovány ale i v Německu
a ve Švýcarsku. Jezdí tu od roku
2010,“ pochlubil se Jiří Daňsa.

MOST/LITVÍNOV – Nový elektrobus SOR, který bude jezdit v Mostě i Litvínově ve zkušebním provozu, měli možnost prohlédnout si
zástupci z vedení Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a zástupci vedení města Litvínova, které je jedním z akcionářů. V novém elektrobusu se také svezli.
Elektrobus českého výrobce
představil DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova
jako novou alternativu za ekologické LPG autobusy. Autobusy na plynový pohon LPG
v dopravním podniku dožívají.
Zbývá jich posledních 14 kusů.
„Autobus je krásný
a velmi se mi zamlouvá. Je to
zatím první
ukázka. Dopravní podnik
bude měnit
vozidla za autobusy na LPG
až za tři roky,
takže budeme mít
ještě spoustu času na vyhodnocení elektrobusu, ať jde
již o náklady a další parametry,
a to během doby, kdy tady elektrobus bude jezdit, tak i v dalším
období,“ uvedl předseda představenstva Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova
Zdeněk Brabec. Oba akcionáři,
tedy město Most a město Litvínov, 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. „Elektrobus máme zapůjčený
na určitou dobu, abychom ho
mohli vyzkoušet v plném provozu. Jde o jednu z alternativ, které je možné zvažovat. V dobíjení
problém není, elektrobus může
být nasazen například do dělených směn. Dobíjení trvá podle
výrobce 7-8 hodin, to může probíhat v noci. Elektrobus ujede na
jedno nabití 150 - 200 km, v závislosti na obsazenost, ale i profil trati hraje svou roli,“ uvedl
k možnosti využití elektrobusů
v MHD šéf Dopravního podni-

ku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

Ekologický a úsporný
Moderní
nízkopodlažní
elektrobus SOR určený pro bezemisní přepravu osob v měst-

s k é m
provozu má
ř a d u
výhod. Tou největší je skutečnost, že se jedná o zcela bezemisní vozidlo, které neznečišťuje ovzduší. Proto je tento vůz
vhodný nejen do městského
provozu, ale i pro přepravu
osob v turistických oblastech
a chráněných oblastech, horských střediscích a národních
parcích. Druhou obrovskou
Místo pro kočárky i hendikepované.

Svezení v novém vozidle vyzkoušel i ředitel dopravního podniku Daniel
Dunovský a místostarostka Litvínova Erika Sedláčková.
výhodou elektrobusů je jejich
levnější provoz v porovnání se
stávajícími autobusy. Elektrobus má také možnost
variabilního
uspořádání sedadel
v interiéru a různou kombinaci počtu vstupních dveří.
„Elektrobus je totálně
bezemisní a nevytváří žádné zplodiny. Co se týče provozních nákladů
na kilometr, jezdí
elektrobus zhruba
za třetinové náklady oproti naftovému
autobusu. Má jednoduché ovládání, stejné jako u běžného naftového autobusu. Řidiči tedy nic
nepoznají. Co se týče parametrů,
ujede na jedno dobití kolem sto
sedmdesáti kilometrů. Z hlediska přepravní kapacity je schopen
přepravit kolem 85 cestujících,“
vyjmenoval Jiří Daňsa, obchodní zástupce společnosti SOR
Libchavy, s.r.o., která svůj elektrobus představila jako první

v Litvínově. Snadné a zcela bezproblémové je podle výrobce
i dobíjení autobusů. „Dobíječka
se zapojí do běžné zásuvky, jako
se dává například kompresor
apod. Není potřeba žádná speciální elektroinstalace. Po nabití
autobusu přes noc, ujede vozidlo
zmiňované kilometry. Ideální

Litvínovští se svezli
první, dočkají se
i Mostečané
Zkušební provoz by měl pomoci získat potřebná data a informace k budoucímu vyhodnocení různých alternativ.
Elektrobus SOR EBN 11 byl
nasazen v uplynulých dnech
v Litvínově na lince č. 13 a na
lince č. 23 do Meziboří.
Představí se také v Mostě.
V pondělí 22. května si ho pro-

e-mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
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

První jízdu novým elektrobusem si vychutnal také předseda představenstva dopravního podniku Zdeněk Brabec (vlevo). Na snímku s Jiřím
Daňsou ze společnosti SOR a starostkou Litvínova Kamilou Bláhovou.
je, pokud by v rámci městského
provozu byla ještě nějaká pauza
a elektrobus se mohl na chvíli
ještě dobít, a tím pádem se navýší i jeho výkon a počet ujetých
kilometrů,“ vysvětluje dále obchodní zástupce společnosti
SOR.
V případě, že by se dopravce
rozhodl pro novou alternativu,
postačila by podle výrobce jedna dobíjecí stanice pro jedno
město. „Jedna dobíjecí stanice
se podle zvolené technologie pohybuje v řádu jednoho až tří milionů korun,“ upřesnil ještě Jiří
Daňsa.
Elektrobusy českého výrobce
aktuálně provozují již v Praze,
Hradci Králové a v Ostravě.

hlédnou členové představenstva společnosti a zástupci měst
Mostu a Litvínova. „Ani obyvatelé 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 ředitel dopravního podniku 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. (sol)

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

10

19. květen 2017

inzerce

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

Pořádá Destinační agentura Krušné hory a Ústecký kraj ve spolupráci
s Lesy ČR, městem Krupka, Sport Krupka a Pivovarem Zíchovec.

Přijeďte zahájit letní sezónu v Krušných horách
- výjimečně výhodné svezení nejdelší českou
lanovkou s jízdenkou Dopravy Ústeckého kraje (DÚK)
zakoupenou do zóny 432 Krupka - Fojtovice (nebo s
jednodenní síťovou jízdenkou DÚK), atrakce a výlet
pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost.

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

RŮZNÉ

■ Prodám starožitné sklo – porcelan – mísy – vázičky – sošky –
pěkné, značkové, nepoškozené.
Telefon: 607 652 434
■ V Mostě prodám 4x stoly spojené s lavicemi trubkami, 4x slunečník, vhodné před restauraci,
chatu, ohniště – bytlné – cena za
stůl a slunečník – 1 700 Kč. Telefon:
607 277 880 – večer
■ V Mostě prodám 6 dřevěných
stolů ze zrušené hospůdky (4-6
osob), 600 Kč/ks. Jsou v pořádku.
Telefon: 607 277 880
■ Prodám nerez dřez s odkapávačem 44x88 cm, málo použitý
– 500 Kč, nové nářadí ke krbu –
černozlaté – lopatka, smetáček,
pohrabáč, proutěný koš na dřevo
ke krbu – vše za 1 100 Kč. Telefon:
607 277 880
■ V Mostě prodám elektrický
odvlhčovač zdiva – velmi účinný –
malý tvar, velká sleva, s návodem,
z důvodu stěhování. Telefon: 607
277 880
■ Prodám 3 knihy: S Gottem v
posteli – Michaela Ramešová – 40
Kč, Jak jsem objevoval hvězdy –
Petr Hannig – 40 Kč, Padesát uzlíků
na provázku života – Miroslav Donutil – 60 Kč. Telefon: 736 469 724
■ 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 pro-
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Aktuální informace na
www.branadocech.cz | www.krusne-hory.org | www.dopravauk.cz | www.sportkrupka.cz

 Doprava autobusy DÚK č. 458 do zastávky Krupka Bohosudov MěÚ, 485 do zastávky Krupka - Bohosudov
Náměstí, autobusem 484, 486 nebo vlakem linkou U1 na
nádraží Krupka - Bohosudov, odkud je zajištěna kyvadlová
autobusová doprava k lanovce
 Výletní okruh k Sedmihůrské vyhlídce se soutěžemi a
atrakcemi pro děti - nordic walking, výcvik psů, koloběžky,
chemické pokusy, soutěže s dopravní tématikou
 Herní rodinná trasa s využitím mobilní aplikace v terénu Skryté příběhy
 Labe aréna s veslařským trenažérem
 Offroad safari - terénní vozidlo
 BESIP a Tým silniční bezpečnosti - simulátor nárazu,
simulační „opilecké“ brýle, dopravní testy
 „Pívobus“ - speciálně upravený autobus Pivovaru Zíchovec
u Loun
 Grilování selete na vrcholu Komáří vížky

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

zvonit. Telefon: 721 442 860

BYTY, DOMY

■ Prodám garáž v ulici Pionýrů
v Mostě, elektřina není zavedena.
Cena 70 000 Kč. Telefon: 737 818
916
■ V Mostě prodám 3x velký byt
ve vile, 4x garáž, velká zahrada,
dům je rekonstruovaný s velkou
terasou, pergolou, udírnou, letní
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
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Litvínovští plavci vybojovali v Ústí
nad Labem jedenadvacet medailí
ÚSTÍ NAD LABEM - Během uplynulého víkendu se v Ústí nad Labem
konal již 49. ročník mezinárodních plaveckých závodů mládeže
a memoriál Zdeňka Vaněčka. Velmi kvalitně obsazených závodů se
zúčastnilo bezmála 45 klubů napříč republikou, včetně plavců z Německa a Polska.

Finále mladší věkové kategorie mezi Mostem a Ústím.

McDonald´s Cup vyhráli
žáci z Děčína a Mostu
MOST - Na tréninkových hřištích
na Stínadlech v Teplicích proběhlo krajské finále jubilejního
20. ročníku fotbalového poháru
McDonald´s Cup. V mladší kategorii získali zlaté medaile kluci
ze ŽS Zd. Štěpánka z Mostu, kteří ve finále porazili kluky z Ústí
nad Labem.
Ve starší kategorii se z celkového vítězství radovali po penaltách žáci ZŠ Kamenická
v Děčíně. Smutnými hrdiny
byli hráči z Litoměřic. Nadšeným fotbalistům popřál hodně
úspěchů na sportovním poli
i hejtman Oldřich Bubeníček,
který předával klukům poháry.
„Je radost vidět, kolik kluků se
této akce zúčastnilo. Blahopřeji
vítězům a poděkovat bych chtěl
trenérům a rodičům, bez kterých
to nejde,“ řekl hejtman Bubeníček. Akce se konala pod záštitou
Ústeckého kraje.

McDonald’s Cup je po dvě
desítky let velkým zážitkem pro
malé hráče i diváky. Aby měli
kluci pro letošní rok ještě větší
motivaci, přijde je na finále konané poslední květnový víkend
podpořit do plzeňské Doosan
Arény jeden z největších fotbalistů Pavel Nedvěd.

Zlatou medaili vybojovala
patnáctiletá Anna Haselbergerová, když nenašla přemožitelku na trati 200 m znak. Stříbrnou příčku získala šestnáctiletá
Adéla Ema Dvořáková na trati
200 m polohový závod a bronz
přidala z prsařské dvoustovky.
Patnáctiletý Adam Novák bral

Ocenění od hejtmana pro dívky.

z nejlepších závodníků České
Republiky - polokontaktní i plnokontaktní Mistři ČR, vítězové
Evropských a Světových Pohárů, Mistři Evropy i Světa.
Zvláštní cenu od partnera
KWON pro nejúspěšnější tým
na turnaji získal Kickbox Klub
Reborn. Na druhém místě se
umístil domácí SK Kosagym
Kadaň a třetím nejúspěšnějším
týmem turnaje se stal tým Kosagym Praha. Závodníci z SK
Leon Most přivezli celkem 6
medailí (jednu zlatou, tři stříbrné a dvě bronzové).
(nov)

Litvínovští úspěšní plavci.

MOST - Ústecký krajský fotbalový svaz a jeho grassroots trenér mládeže zorganizovali pro zájemce na jaře 2017 premiérový ročník Veteránské ligy ÚKFS. Do této soutěže se přihlásily 4 týmy, které pak
dvoukolově, systémem každý s každým, sehrály mezi sebou celkem
12 utkání. V těchto týmech startovali hráči ve věku 40 let a starší.
Hrálo se na polovinu hřiště v počtu 1 + 6 hráčů na 2 x 30 minut s opakovaným střídáním.
Suverénním vítězem prvího
ročníku veteránské ligy Ústeckého KFS se stal celek FK Slavoj
Žatec, který v 6 utkáních nejen
nenašel přemožitele, ale ve všech
zápasech jeho hráči dominovali
na hřišti a soupeře zejména výborným pohybem přehrávali.
Soupeřům nastříleli hráči Žatce
celkem 58 branek, což činí v průměru téměř 10 gólů na utkání!
Ovšem nejlepšího střelce soutěže
v týmu Žatce nenajdeme, tím se
stal hráč staré gardy Baníku Most
Jan Scheithauer, který konta sou-

peřů zatížil 8 brankami! Určitě
obdivuhodnou zajímavostí je to,
že hráč Baníku Most Luboš Antala dokázal vstřelit v této soutěži, kde se potkával s hráči i o více
než 30 let mladšími, celkem 3
branky ve svých 71 letech! Tento
nestor mezi hráči byl také suverénně nejstarším účastníkem
soutěže. Utkání veteránské ligy
byla poměrně bohatá na počet
vstřelených branek, kdy jich celkem padlo 141 ve 12 utkáních,
což představuje průměr téměř 12
gólů na zápas!

Na soupiskách týmů se objevilo celkem 88 jmen hráčů ve
věku od 40 do 71 let. Nejzkušenější tým měli hráči Baníku
Most, na jejichž soupisce bylo
27 hráčů, z toho 16 bylo starších 50 let a 5 dokonce nad 60
let! Celkem bylo na všech 4 soupiskách 28 hráčů starších 50 let,
z toho 5 jich bylo starších 60 let
a 1 byl nad 70 let.
Tým Slavoje Žatec si vítězstvím zajistil účast na republikovém finále veteránského fotbalu, které se uskuteční 9. června
na hřišti SK Lázně Bohdaneč.
Konečná tabulka 1. ročníku
veteránské ligy ÚKFS: 1. Slavoj
Žatec 6-0-0 58:16 18 bodů, 2.
Baník Souš 3-0-3 29:24 9 bodů,
3. Baník Most 3-0-3 35:31 9
bodů, 4. FK Novosedlice 0-0-6
19:70 0 bodů.
(jak)

Gambleři ukázali, že to v sobě pořád mají
MOST - Slunečná druhá květnová neděle byla kulisou osmého kola
DRFG Mostecké ligy. To nabídlo tradičně pět zápasů, přičemž hned
v tom prvním se proti sobě postavily skutečné pojmy malého fotbalu České republiky, a to týmy Gamblers Most a Jablíčka Chomutov.
Gamblers utkání kontrolovali
od počátku do konce a jednoho
z aspirantů na mostecký trůn ze
hřiště vyprovodili skórem 10:1
po poločase 4:0. Čtyřmi body
se pod výhru zelenočerných podepsal jejich nový hráč, teprve
sedmnáctiletý Náhlovský (1+3).
I druhé utkání dne slibovalo
velmi kvalitní divácký zážitek.
Vedoucímu Atlético Most se postavila Hospoda ULITA, kosící
v posledních zápasech jednoho

Kickboxeři z SK Leon Most.

favorita za druhým. Atlético
však odmítlo jakékoliv překvapení na svůj úkor a zápas pro
sebe získalo jasně 7:1.
Následoval střet týmů pohybujících se ve spodních patrech
tabulky. FC Levels se postavil
týmu proOFFICE. Ten sice prohrával, ale dokázal se vzchopit
a nakonec slavil vítězství 4:2.
Čtvrté utkání proti sobě postavilo mužstva GMS Most a Inseminátors FC. Z tohoto střet-

nutí nakonec jako vítězi vyšli
Inseminátors a to v poměru 6:4.
Kolo uzavřel zápas mezi Kosmosem a FC Katalánci SWAG.
Ten pro sebe Katalánci získali
v poměru 6:2 po půli 4:0.
V čele ligového pelotonu je po
osmi odehraných kolech tým Atlético Most o tři body před Jablíčky
Chomutov a pět před FC Katalánci
SWAG. Kanadské bodování momentálně ovládá bratrská dvojice
s příjmením Koudelka z týmu
Atlético Most. Vede mladší Matěj
(13+16) před starším Adamem
(11+14). Nejlepším střelcem ligy je
k polovině května Petr Bohata (17
zásahů) z GMS Most. (jan, jak)

Mostecká sportovní hala hostila
mistrovství Allkampf – Jitsu
MOST - V sobotu proběhlo v mostecké sportovní hale 21. mistrovství České republiky v Allkampf – jitsu. Pořadatelem letošních závodů byla Škola bojových umění Most.
O stupně vítězů bojovalo 175
závodníků z 11 klubů z České
republiky. Značné zastoupení
měla mezi závodníky také pořádající ŠBU Most, která v celkovém umístění skončila na krásném druhém místě. Trenérům
udělalo radost 23 cenných kovů.

První místo vybojovali Nikola
Muláčková, Jiří Marek, Kateřina
Popelková a Petr Vomasta. Také
družstvo juniorů ve složení
Martin Zeman, Marek Sochor,
Lukáš Bernášek. Druhá místa
patřila Aleši Radbovi, Matěji
Ortmanovi, Adamovi Krauseo-

vi, Ondřeji Vomastovi, Martinu
Palekovi, Alanovi Yermolajevovi, Jakubovi Vitáskovi, Deboře
Sedláčkové, Martinu Zemanovi
a Jakubovi Jelínkovi. Třetí místo vybojovali Adam Beránek,
Robert Sedláček, Ondřej Zikán,
Radim Váleček, Eliška Vitásková, Pavel Fieron a Jakub Nieč.
Také družstvo dětí ve složení:
Debora Sedláčková, Alan Yermolájev a Michal Kořínek. (jak)

Tahákem bude duel
Atlética s Jablíčky
V neděli 21. května pokračuje svým dalším kolem
mostecká liga malé kopané.
Určitě největším diváckým
tahákem bude střetnutí mezi
prvním Atlético Most a druhým týme tabulky Jablíčka
Chomutov. Výkop tohoto
bonbónku malého fotbalu
je na hřišti 11. ZŠ Most v 11
hodin.

Odveta ﬁnále se hraje
v neděli
Druhé utkání finálové
série ligy starších dorostenek v házené se odehraje na
palubovce sportovní haly
v Mostě. Mladí Černí andělé
se s týmem Hodonína střetnou v neděli 21. května od 17
hodin. Domácí jsou do utkání s dvougólovým náskokem.

Souš má dva, MFK
jeden bod

Skončil první ročník veteránské ligy,
suverénním vítězem se stal Slavoj Žatec

Bohemia Open 2017
KADAŇ/MOST – O víkendu se
v Kadani odehrál mezinárodní
turnaj v Kick boxu „Bohemia
open 2017“.
Turnaje, který zahájila českou
hymnou zpěvačka Sabina Fejsáková, se zůčastnilo 142 zápasníků ze čtyř zemí (České republiky, Polska, Německa, Rakouska)
z dvaadvaceti oddílů. Na dvou
zápasištích tatami a v jednom
boxerském ringu se zápasilo v
kalaki, pointfightingu, lightcontactu a lowkicku. Závodníci se
letos registrovali do 230 startů!
Na turnaji byli k vidění jedni

Litvínovským plavcům se
dařilo. Celkem přivezli 11 zlatých, 3 stříbrné a 7 bronzových
medailí.
Na stupínek nejvyšší nejčastěji vystoupila třináctiletá Kamila
Javorková, když zvítězila na
tratích 100 m motýl, 50 m volný způsob, 50 m motýl, 100 m
volný způsob a 200 m polohový
závod. Stříbro brala v závodě
100 m znak. Na tratích 50 m
volný způsob a 50 m motýl se se
zaplavanými časy probojovala
do finále OPEN – bez rozdílu
kategorií a i zde si vedla výborně
jako jasně nejmladší finalistka.
Čtyři zlaté medaile vybojoval
desetiletý Petr Adamec na tratích 100 m motýl, 50 m motýl,
50 m znak a 50 m volný způsob.
K tomu přidal dvě třetí místa na
100 m znak a 50 m prsa.

stříbro na 200 m motýl a třikrát dohmátl třetí na tratích 200
m volný způsob, 100 m motýl
a 200 m polohový závod. Devítiletá Laura Prantová získala
v závodě 100 m znak bronzovou
medaili.
Třešničkou závodů bylo vítězství Kamily Javorkové v superfinále kategorie žaček narozených
v letech 2003 a 2004, kam se
probojovalo 8 závodnic s nejvýše bodově ohodnocenými výkony dle bodů FINA z jakékoliv
stometrové trati.
(has, jak)
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V dalším kole fotbalové
divizní skupiny B se doma
představil Baník Souš, který
až po penaltách porazil hostující Libiš 1:0. Mostecký fotbalový klub zajížděl do Neratovic, kde domácímu týmu
podlehl až po penaltovém
rozstřelu 1:0. Souš si tak připsala dva body, MFK jeden.

Horní Jiřetín neuspěl
a je stále dole
Jeden ze dvou našich zástupců v krajském přeboru
fotbalistů, celek Sokol Horní Jiřetín, i nadále zůstává
u dna tabulky. Tentokrát
neuspěl na svém domácím
hřišti v souboji s SK Hrobce,
když prohrál 0:2.

Také FK Litvínov
doma prohrál
Druhý náš tým v krajském
přeboru, celek FK Litvínov,
také na domácím hřišti neuspěl. Obdržel totiž od mužstva FK Modlany debakl 1:4.
Čestný úspěch domácích zaznamenal Miroslav Svoboda.

Džuban autorem
všech čtyř gólů MFK
Mladší dorost Mosteckého
fotbalového klubu kategorie
U16 vyhrál nad Pískem 4:2,
po poločase 2:1. Všechny
čtyři góly vítězů vstřelil jediný hráč, a to René Džuban. Sestava MFK: Kovařík
– Lastovka (60. Jurkovič),
Černý, Bican, Činoveský
(70. Rejchart) - Strnad (51.
Kubelka), Macák (51. Gyenge) - Ismail (76. Súlovský),
Džuban, Horváth – Loukota.
Trenér: Kopas.

Chystá se další ročník
memoriálu

Sportovní halu zaplnili zápasníci bojových umění.

Již tradičním turnajem
fotbalistů dříve narozených
se stal memoriál Václava Žaloudka, který se hraje na hřišti v Litvínově. Ten se uskuteční také letos, a to v sobotu
18. června, opět za účasti regionálních mužstev starých
gard.
(jak)
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19. květen 2017

fotoreportáž

Důležitou práci odvádí výklopní. To je člověk, který každý vagon soupravy vyklopí do zásobníků uhlí, které jsou schované pod kolejišti. Obejde celou soupravu a z jednoho vagonu za druhým postupně vysype celý
obsah do podzemí. V něm je ukryt překvapivě velký zásobník. Jedná se
o stavbu o rozměrech šestipatrového domu. Obsluhu zásobníků pod kolejištěm zajišťují vždy 4 lidé, a to ve čtyř směnném provozu. Odtud uhlí
putuje na pásech do třídírny.

Než se uhlí dostane do třídírny, musí projít vzorkovnou. Každé čtyři minuty se odebere z pásu vzorek uhlí.
Po čtyřiadvaceti hodinách se v konvích pošle celodenní
produkce do laboratoře. Ta vyhodnotí, jakou kvalitu
má uhlí, které se ten den vytěžilo. Ve vzorkovně je také vzorkovač tzv.
VAT. Je to přístroj, který se vlastně chová jako malá třídička. Dovnitř
se nasype vzorek uhlí, a s pomocí systému sít se zjistí, kolik uhlí v jaké
velikosti je v aktuální dodávce.

Tady to všechno začíná. V lomech ČSA a Vršany, ale
také v chodbicích ve svazích lomu ČSA se uhlí narube,
naloží na pásové dopravníky, přeloží do vagónů talbotové soupravy s elektro lokomotivou. Na jakou kolej
souprava s uhlím dorazí, záleží na práci dispečerů. Ti si
musí říci, jaké uhlí se ten den veze. Podle kvality uhlí dispečer soupravu
nasměruje na odpovídající kolej ke správnému zásobníku.

CESTA UHLÍ z lomu až do kamen
MOST - Než se čerstvě vyrubané uhlí může
změnit na energii, čeká ho ještě dlouhá cesta. Ke
konečnému zákazníkovi putuje nejprve vlakem
do zásobníků, dále na pásech k úpravě a třídění

a znovu zpět do vlaků. O uhlí se v Úpravně uhlí
Komořany stará na tři stovky lidí. Zpracovává se
tu dokonce i uhelný prach. Měsíčně úpravnou
uhlí projde v období vrcholné sezóny téměř 400

tisíc tun uhlí. Upravené uhlí jde k maloodběratelům, lidem, kteří uhlím vytápějí své domovy,
ale také k velkým odběratelům, jako je United
Energy nebo Unipetrol.
(pur)

Spletitá síť pásů a sít v třídírně připomíná tak trochu
kouzelnou školu v Bradavicích. Tady se uhlí vyklepe
a rozdělí podle velikostí. Právě tady se uhlí rozdělí na
kostku, ořech1, ořech 2 a oddělí se uhelný prach.

To je Úpravna uhlí v Komořanech. Sem se přiváží uhlí tak, jak se
vydoluje ze země. Až tady se třídí podle velikosti a v laboratořích
se pečlivě zkoumá charakter každodenní dávky. Uhlí, které odtud
odchází, má svůj „rodný list“. Ví se o něm nejen odkud pochází, ale
také jakou má výhřevnost, velikost zrna a další vlastnosti důležité
pro každého, komu není jedno, co spaluje. Na první pohled vypadá
úpravna jako nádraží, na kterém se setkává sedmadvacet kolejí. Každá kolej slouží pro jiného zákazníka nebo pro různý účel.

A už jsme na konci. Pro maloodběratele odváží uhlí nákladní auta.
Jde to ráz naráz. Řidiči už čekají ve frontě, až na ně přijde řada. Naložení takového auta uhlím je záležitostí chvilky. Zájem o tříděné
druhy však stále stoupá, a proto tu nedávno přibylo nové nakládací
místo, aby se uhlí k zákazníkům dostalo ještě rychleji. Kdo chce ale
nakoupit bez fronty, musí uhlí objednat právě teď - na jaře a v létě,
kdy je ho dostatek a obchodníci navíc nabízejí slevy.

Uhelný prach nekončí v odpadu. I s tím se počítá.
Nejprve se pečlivě vysaje. Pak se smíchá s vodou. Ve
speciálním zařízení podobném čistírně vod se uhelný
prach opět od vody oddělí a slisuje do desek. Ty se opět přidávají k uhlí
a spalují. Měsíčně se tu vyrobí 700 tun takových uhelných desek, které
by jinak skončily v odpadu bez užitku.

Do vagónů pro velkoodběratele se uhlí nasypává
automatickým nakladačem. I tady je ale nutný dohled
člověka. Nejprve se nasype uhlí tzv. od oka, přesněj i
podle zkušenosti dohlížejícího zaměstnance. Pak se
vagón pečlivě zváží a dosype, aby v nem bylo uhlí přesně podle předepsané váhy. Ta se nesmí překročit, ale ani nedosypat. Protože za příliš
těžký i příliš lehký vagón hrozí pokuta. Nejjednodušší práce je s uhlím
pro teplárnu United Energy. Ta stojí v těsném sousedství úpravny a uhlí
se tam dodává přímo po pásovém dopravníku.

