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   Stezka Edwarda 
Kelleyho na Hněvín

MOST – V sobotu 17. 
června od 9 do 16 
hodin bude připravena 
zábavná stezka lesem 
s úkoly přímo na 
hradě Hněvín. Vstupné 
zdarma. Akci pořádá 
SVČ Most.

  Závody necek

ŽELENICE – V sobotu 
17. června se uskuteční 
neckiáda po domácku 
vyrobených plavidel. 
Program začíná od 
9 hodin prezentací, ve 
13 hodin start a vše 
končí o půlnoci taneční 
zábavou.  Pro děti při-
praveny doprovodné 
atrakce.

  Stará Sešlost 

MOST – V neděli 
18. června od 15.30 
hodin hudební skupina 
Stará Sešlost zahraje k 
poslechu i k tanci v re-
stauraci Benedikt. Vstup 
zdarma.

Na konkurz do mosteckého Repre se může dostavit bez rozdílu každý. Jedinou podmínkou je věk 10 až 70 let.

MOST – Město Most  žádá širo-
kou veřejnost o pomoc. Pokud 
by někdo měl fotografi i či 
jiné vyobrazení fotky sochy 
sv. Anny, která dříve stáva-
la v  Chanově, magistrát ho 
žádá o jejich zapůjčení. 

Odborní restaurátoři 
by tak měli možnost 
vrátit soše její původ-
ní vzhled. Socha sv. 
Anny, která je léta 
umístěna na mos-
teckém městském 
hřbitově a která 
původně stáva-
la v Chanově, je 
nyní v rukou re-
staurátorky Mar-
kéty Kynclové. Ta 
provádí základní 
nezbytnou opra-
vu, jejímž cílem 
je zajistit hava-
rijní stav sochy. 
Součástí sanace 
je také instalace 
dřevěného kry-
tí, které má 
s v a t o u 
A n n u 
o c h r á -
n i t . 
V budouc-
nu se počítá 

s kompletním restaurováním 
sochy. „Obnova sochy nebu-

de jednoduchá, protože 
je ve velmi špatném 
stavu. Bohužel nemá-
me k  dispozici žádnou 
fotografii nebo jiné vy-

obrazení této 
sochy, podle 
níž by ji re-
s t a u r á t o ř i 
v  budoucnos-
ti mohli vtisk-
nout původní 
rysy,“ říká 
Michal Vav-
roch, vedoucí 
oddělení kul-
tury a sportu 
m o s t e c k é h o 
magistrátu.

V případě 
pomoci  se ve-
řejnost může 
obracet na Mi-
luši Laštovko-

vou, referentku 
památkové péče, 

tel. 476  448 
2015, mail: 
M i l u s e .
Lastovko-
v a @ m e s -
to-most.cz.

(sol)

MOST – Česká televize míří do Mostu se stejnojmenným komediál-
ním seriálem Most. A i Mostečané se mohou objevit na „stříbrném 
plátně“. Už 16. a 17. června vždy od 10 do 18 hodin se v mosteckém 
kulturním domě Repre odehrají konkurzy na komparz i epizodní 
role. Natáčet se začne v srpnu.

„Hledáme ženy, muže, dív-
ky i chlapce od věku 10 až 70 let. 
Čechy i Romy, a nemusí být jen 
z Mostecka. Účast na natáčení je 
honorovaná,“ upřesnil podmínky 
náboru Petr Nezval, vedoucí pro-
dukce České televize. Za seriálem 
stojí autorská dvojice Petr Koleč-
ko a Jan Prušinovský, jejichž spo-
lečným dílem je i úspěšný Okres-
ní přebor. Most bude filmaři žít 
zhruba do listopadu. „S filmaři 
z České televize a Filmovou kance-
láří Ústeckého kraje jednáme již od 
loňského roku. Jejich zájem o naše 
město nás těší a s netrpělivostí oče-
káváme výsledek jejich práce. Ná-
bor komparzu, který se uskuteční 
v  nejbližších dnech, je známkou 
brzkého zahájení natáčení, “ ko-
mentoval událost primátor města 
Mostu Jan Paparega.

Letos se nejedná však o jediné 
natáčení, které dostane Ústec-
ký kraj na filmové plátno. První 
klapka letos čeká také film podle 
bestselleru ústeckého spisovatele 
Josefa Formánka Úsměvy smut-
ných mužů v režii Dana Svátka. 
Bude se natáčet v září na různých 
místech kraje, zejména pak v Ústí 

nad Labem. I v něm dostanou 
obyvatelé regionu příležitost 
si zahrát. Filmový štáb se totiž 
chystá použít živou scenérii bě-
hem Mattoni 1/2Maratonu Ústí 
nad Labem. Každý, kdo si letos 
ústecký půlmaraton zaběhne, se 
tak stane jedním z herců. Ústec-
ký kraj se na propagaci regionu 
prostřednictvím filmových děl 
zaměřil a zřídil pro komunikaci 
s filmaři vlastní filmovou kance-
lář. Za svůj úspěch kancelář po-
važuje to, že Ústecký kraj s jeho 
rozmanitou krásou a nečekanými 
kontrasty stále více objevují fil-
maři jako neokoukané atraktivní 
kulisy. „Jsme velmi rádi, že se nám 
podařilo právě do našeho kraje 
dostat další filmy. Tímto chceme 
také požádat obyvatele, aby byli 
připraveni na možná omezení, 
a spolu s filmaři je prosíme o sho-
vívavost v případě, že bude muset 
dojít k některým uzavírkám. Roz-
hodně je to pro dobrou věc a Ústec-
ký kraj se ukáže v obou letošních 
filmových příbězích zase v jiném 
světle,“ uvedl krajský radní pro 
cestovní ruch Zdeněk Matouš.

(sol) 

V Mostě se začíná fi lmovat: Přijďte na konkurzy do Repre 

Hledá se podoba 
sochy Anny z Chanova

ZN: Půjčte nám ji!

Socha sv. Anny ze stejné doby, která 
by mohla podobu hledané sochy 
přibližně připomínat.
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RACIO MOST s. r. o. 
technologické čištění

přijme

řidiče - obsluhu 
sacích kombi vozů

 
ŘP sk. B+C, platný profesní průkaz řidiče, 

ADR vítána.

Požadavky: praxe, dobrý zdravotní stav, 
čistý trestní rejstřík, zodpovědnost, 

samostatnost, ochota pracovat.

Nástupní plat: 19 000 Kč.

V případě zájmu zasílejte 
strukturovaný životopis

na email: kopriva@odpadyracio.cz

telefonicky na číslech: 

775 654 501 nebo 606 029 702

MOST – Město vyhlašuje veřejnou zakázku na projekt Rekonstrukce 
REPRE. Na projektovou dokumentaci je vyčleněno patnáct milionů 
korun a projektanti mají na jeho sestavení 56 týdnů. 

Na rozdíl od většiny veřej-
ných městských zakázek, je u té 
na rekonstrukci Repre hlavním 
hodnoticím kritériem nejen na-
bídková cena, ale také zkušenost 
realizátora a termín plnění. 

„Dbali jsme na to, aby jediným 
hodnoticím kritériem nebyla jen 
nabídková cena, ale především 
kvalita týmu, který projekt bude 
zpracovávat. Reference a poža-
davky jsme nastavili poměrně 
přísně, abychom se vyvarovali 
toho, že se přihlásí každý. Chce-
me, aby se jednalo o skutečně 
renomované ateliéry, které nám 
dodají kvalitní návrh,“ upozor-
nil primátor Jan Paparega. Stej-
ně tak město bude klást náročné 
požadavky, i co se týče posuzo-
vání nabídek. Vybrány jsou dvě 
komise. První, tříčlenná, bude 
u otevírání obálek. Druhá, od-
borná, bude devítičlenná a bude 
nabídky posuzovat. „Zastoupení 
v  komisi jsme nabídli i zástup-
cům sdružení, které požadovalo 
na Repre architektonickou sou-
těž. Nemají ale zájem se účast-
nit. Z ostatních členů komise zde 
budou jednak úředníci z  kon-
krétních městských odborů, ale 
i politici,“ konstatoval dále pri-
mátor a ještě připustil, že město 
zvažuje, zda do komise nepřizve 
dalšího externího zástupce a od-
borníka. 

Projektovat se bude zhruba 
jeden rok. „Může samozřejmě 
dojít k  nějakému dodatečné-
mu zdržení, a projektování se 
tak protáhnout o jeden až dva 
měsíce,“ uvedl ještě první muž 
města. Poté, tedy ještě během 
příštího roku, vedení města 
předpokládá, že by se vyhlásila 
veřejná soutěž na zhotovitele 
díla. S rekonstrukcí Repre by se 
mohlo začít ještě v  roce 2018. 
Nejpozději v roce 2019. Plesová 
sezóna 2018/2019 proto v Repre 
už nejspíš nebude. 

Na opravu město má
Finanční prostředky na re-

konstrukci má město 
v  rezervě. 
„Každý rok 
b y c h o m 
chtěli na 
opravu aloko-
vat ně-

ja-
k é 
prostředky. 
Do rozpočtu 
města na rok 2018 pří-
mo na opravu sice nevyčle-
níme. Padesát procent daňových 
příjmů, které se vybraly navíc 
oproti upravenému rozpočtu, ale 
poputuje do fondu rezerv. Kon-
cem června by tak měl být fond 
naplněn zhruba 150 miliony ko-
run. Když jsme ho přebírali, byla 
tam nula,“ podotkl k financování 
rekonstrukce náměstek primáto-
ra Marek Hrvol. Město má podle 

vedení na účtech financí dostatek 
i k tomu, aby mohlo projekt dofi-
nancovat ze svého. V plánu jsou 
ale i dotace. V úvahu přichází na 
část prostředků i úvěr. „Za každý 
milion, který na opravu seženeme, 
budeme rádi. Nyní děláme všech-
ny kroky k tomu, aby byl projekt 
zajištěný,“ ujistil ještě náměstek. 

Architektonická soutěž 
se nevyhlašuje 

Již před časem vedení města 
avizovalo, že architektonickou 
soutěž na nové Repre realizovat 
nebude. A to i přes to, že se pro-
ti tomu zvedla vlna nevole a za 
architektonickou soutěž přišli 
bojovat i občané města na za-
stupitelstvo. „Nestavíme nic no-

vého. Chceme jen 
opravit stávající 

stav a dispozičně jsme omezeni. 
Je pouze zadání, co zde zůstat 
má a co se musí přestěhovat,“ 
komentoval Jan Paparega. 

Knihovna bez lustru
V  rekonstruované budově 

Repre by se měl zachovat stáva-
jící kinosál a v něm by se měla 

umístit přestěhovaná městská 
knihovna. Ačkoliv její stěho-
vání bude nejspíš kvůli množ-
ství knih a dalších artefaktů 
oříšek, jasné už je, že obří lustr 
z knihovny se stěhovat nebude. 
„Co se týče objektu knihovny, ten 
bychom chtěli nabídnout k  pro-
deji,“ podotkl ke knihovně pri-
mátor. 

Bez multikina a 
bazénků

 „Moderní kino samozřejmě 
v  Repre bude také. Nepůjde ale 
o klasické multikino, ale o kvalit-
ní kinosál. Ten nahradí současné 
kino Kosmos,“ ujistil primátor 
Paparega. V  rámci koncepce 
budovy nového Repre se počítá 
s vybudováním jakési přístavby 

či jedné budovy navíc, kte-
rá bude sloužit 

j a k o 
v s t u p 

do objektu 
a jako komuni-

kační uzel. Město 
nepreferuje ani vodu 

v  centru města. Zmizet by tak 
měly nevzhledné a často kri-
tizované zapáchající bazénky. 
„S  bazénky nepočítáme. Je to 
náročné nejen na provoz, ale i na 
údržbu,“ řekl rezolutně Jan Pa-
parega. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

MOST - Zástupci města Mostu v čele s primátorem Janem Papare-
gou jednali minulý pátek s provozovateli mostecké diskotéky Ne-
prakta Music Hall. Jednání se týkalo hlučnosti hudební produkce, 
postávání návštěvníků a popíjení alkoholu před klubem, a s tím 
spojené porušování nočního klidu zejména v letních měsících.

Primátor Mostu se s provo-
zovateli diskotéky domluvil na 
oboustranné součinnosti, která 
by hledala společná řešení této 
problematiky. Ta by neměla 
nijak omezovat provoz klubu, 
ten ale nesmí obtěžovat místní 
obyvatele nadměrným hlukem. 
„Preferujeme jednání před re-
presí a věřím, že provozovatelé 

berou výsledky jednání vážně,” 
prohlásil primátor Jan Papare-
ga. Město Most bude podle jeho 
slov pečlivě sledovat aktivity 
provozovatelů klubu, vedoucí 
ke zklidnění hlučných projevů 
provozu diskotéky. V součin-
nosti budou i strážníci městské 
policie, která bude situaci kolem 
provozovny monitorovat.  (nov)

MOST - Galerie výtvarného 
umění v  Mostě (areál kostela 
Nanebevzetí Panny Marie) sr-
dečně zve na prodlouženou vý-
stavu obrazů malíře a básníka 

Michala Matzenauera. Výstava 
potrvá do 10. září 2017. Otevře-
no je vždy od 10 do 18 hodin, 
denně mimo pondělí. 

(nov)

Městská knihovna Most po-
řádá BURZU KNIH od 19. do 
24. 6. Zakoupit můžete vyřa-
zené knihy, časopisy, hudební 
nosiče, různé tituly, různé žánry 
a to za nízké ceny. Burza se koná 

v místnosti č. 128 v přízemí vle-
vo.

Prodejní doba:
po, út, čt, pá 10-18

so 9-12
st, ne zavřeno

Primátor řešil nešvary u „Neprakťáku“

Prodloužená výstava

V knihovně opět burza knih

REPRE 21. století: Projektanti, hlaste se! 

ITermín odevzdání žádostí o účast 
je 12. 7. 2017 do 10 hodin. První 
jednání komise bude následovat 
poté a její činností bude otevírání 

obálek s nabídkami, jednání bude 
veřejné. Může se ho zúčastnit tedy 
i veřejnost. Místo jednání bude vy-
věšeno na úřední desce. 

MOST –  Jedním z nejvyšších ocenění, kterým se děkuje za darování 
krve, ocenil prezident Českého červeného kříže strážníka mostecké 
městské policie Miroslava Pokorného. 

Slavnost se konala v Praze 
v krásných prostorách barok-
ního Kaiserštejnského paláce 
v Praze, kde převzal Miroslav 
Pokorný za 160 odběrů Zlatý 
kříž 1. třídy. Dobrovolným dár-
cem krve se stal v roce 1993, 
kdy nastoupil k Městské policii 
v Mostě. „Vzhledem k mému po-
volání to beru jako samozřejmost 
a povinnost. Při své práci vidím, 
jak může být záchrana života 
závislá právě na rychlé dodávce 
krve,“ říká oceněný Miroslav 
Pokorný. „Stává se, že když je 
potřeba bezprostřední záchrana, 
tak  mě narychlo zavolají. Mám 
skupinu nula, takže můžu dát 
krev každému,“ dodává Miro-
slav Pokorný, který u městské 

policie pracuje na postu in-
struktora výcviku. 

Poděkovat dárcům krve za je-
jich výjimečný čin přišel prezi-
dent ČČK Marek Jukl. Slavnost-
ní akt si nenechala ujít zpěvačka 
Daniela Šinkorová, která přijela 
dárcům zazpívat ze své dovole-
né. „Když jsem se dozvěděla, při 
jaké příležitosti budu vystupovat, 
neváhala jsem,“ vyslovila slova 
úcty k oceněným dárcům. 

Slovy uznání nešetří ani ředi-
tel Městské policie v Mostě Jaro-
slav Hrvol: „Velmi si cením toho, 
že Miroslav Pokorný je coby  in-
struktor výcviku ostatním stráž-
níkům vzorem nejen ve fyzické 
přípravě a zdatnosti, ale i jako 
bezplatný dárce krve. Jsem rád, 

že člověk s takovými morálními 
vlastnostmi je součátí mostecké 
městské policie. Doufám, že jeho 

ocenění Zlatým křížem 1. třídy 
bude pro ostatní strážníky moti-
vací.“ (ina)

Zlatý kříž za nejcennější tekutinu

Poděkování MUDr. Janě Vinklárkové

Chtěl bych poděkovat MUDr. Janě Vinklárkové a rovněž i zdra-
votní sestřičce z Dermatologické ordinace HEALTHY SKIN s.r.o. 
v Topolové ulici v Mostě za přívětivé a milé chování. V úterý to-
hoto týdne jsem navštívil ordinaci v domnění, že stále ordinuje 
MUDr. Antonín Rovner, který mi vždy ochotně vycházel vstříc 
a vydával mi potřebný recept bez objednávání a zbytečného čeká-
ní. Nebydlím totiž v Mostě, pouze tudy projíždím, a nemůžu se tu-
díž objednávat na určený dvouměsíční čekací termín. MUDr. Janě 
Vinklárkové  a sestřičce děkuji za jejich LIDSKÝ, stejně vstřícný 
přístup a především za jejich VLÍDNÉ chování. Ochotně mi vy-
psáním receptu vyhověly, neboť se jednalo o pětiminutovou zále-
žitost a pro mě potřebný lék, který může předepsat pouze odborný 
lékař. Právě takovýto lidský přítup k pacientům je to nejcennější, 
co českému zdravotnictví chybí a co nezbytně potřebuje. 

Vděčný pacient

(Na přání klienta zasílá redakce jeden výtisk novin do ordinace 
lékařky)

MOST - Vzpomínky na minu-
lost nazval svou výstavu obrazů 
František Bodlák. Druhá výstava 
se jmenuje Krušnohorské kouty 
a autorem je Renata Menclová. 
Dvě výstavy dvou mosteckých 
malířů byly zahájeny společnou 

vernisáží toto úterý ve Výstav-
ní síni Zlatá trojka v  mostecké 
knihovně. Výstavu můžete vidět 
do 15. 7. Přístupná je v běžné pro-
vozní době městské knihovny, tj. 
po, út, čt, pá od 10 do 18 hodin 
a v so od 9 do 12 hodin.  (nov)

Dvě výstavy v knihovně

Legendární Neprakta klub „poněkud více“ hlučí.

Miroslav Pokorný při přebírání Zlatého kříže 1. třídy.
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MOST – Město Most se zapojilo do projektu Taxík Maxík. Projekt je 
zaměřen na podporu přepravy seniorů a zdravotně hendikepova-
ných. V letech 2018 – 2022 bude za fi nanční spoluúčasti města Most 
vozidlo provozovat Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.

Jde o projekt Nadace Charty 
77 a České lékárnické holding. 
Projekt odstartoval už v  roce 
2015 a funguje například v Li-

berci, na Prachaticku či v Kut-
né Hoře. „Je to projekt určený 
pro seniory a hendikepované 
občany. Lidem by měl usnadnit 

například odvoz do nemocnice, 
na úřady, k lékaři… Jednoduše, 
aby si mohli vyřídit potřebné 
věci, které nejsou už v  tomto 
věku schopni si zajistit sami, 
protože už třeba nevlastní au-
tomobil,“ vysvětlila cíl projektu 
náměstkyně primátora Marké-
ta Stará.

Službu bude provozovat Do-
pravní podnik měst Mostu a Lit-
vínova, podobně jako zajišťuje 
sanitní vozy, kterými dopravuje 
pacienty například na dialýzu 
apod. Službu by mělo dotovat 
město. Senioři by při nástupu 
do automobilu měli platit čtyři-
cet korun za cestu. 

V  případě, že bude Most do 
projektu vybrán, získá od Char-
ty 77 několikamístný automo-
bil v  hodnotě zhruba osmi set 
tisíc korun. „Charta v  prvním 
roce fungování projektu přispívá 
navíc zhruba 150 tisíc korun na 
provoz auta a dalšími 100 tisíci 
korunami, aby se vozidlo mohlo 
dovybavit pro vozíčkáře. Napří-
klad, aby se mohly do vozidla 
instalovat rampy, stupínky a po-
dobně,“ vysvětlila dále náměst-
kyně Stará. 

Město Most by v  případě, že 
bude úspěšné, muselo splnit je-
dinou podmínku, a to využívání 
lékáren Dr. Maxe. „Lékárny Dr. 
Maxe z  každého prodeje léku 
přispívají jedním procentem na 
nákup těchto vozidel,“ objasnila 
ještě Markéta Stará.  (sol) 

MOST – Dopravní změny mohli zaznamenat řidiči v ulici Františka 
Halase. Poté, co zde nechalo město zrekonstruovat kompletně celý 
povrch vozovky, přeznačilo se i parkování v této ulici.

Na dopravní úpravy ale mno-
zí občané spíše nadávají a přijde 
jim nesmyslné. „Nové dopravní 
značení, které se tu udělalo, je 
v  rámci projektu na zklidnění 
dopravy. Tento projekt tu ležel 
už čtyři roky. Umístěna je tu tři-
cítka, kterou řidiči dlouhodobě 
nedodržují, a proto město při-
stoupilo k těmto změnám. Uvidí-
me, jak se osvědčí v praxi,“ kon-
statoval mostecký primátor Jan 
Paparega. Jak ale samo vedení 
města připustilo, řešení nového 
parkování je trochu překvapilo. 
Je totiž dosti „krkolomné“ a ne-
příliš komfortní. „K novému do-
pravnímu značení se přistoupilo 
i z důvodu požadavku občanů na 
zvýšení počtu parkovacích míst, 
kterých tu přibylo. Je to možná 
trochu kontroverzní řešení, ale 
uvidíme, jak si na nové značení 
lidé zvyknout. Obdobně kontro-
verzní bylo například i parko-
vaní na třídě Budovatelů v  jed-

nom z  jízdních pruhů, na které 
lidé velmi nadávali a nakonec si 
zvykli a dnes jsou rádi za každé 

parkovací místo zde,“ vysvětlil 
dále náměstek primátora Marek 
Hrvol. V  případě, že by nové 
dopravní značení bylo natolik 
problematické a občanům měs-
ta dělalo problém, město jim vy-
jde vstříc. „Nechceme dělat věci 

neuváženě a hned, jakmile se 
objeví první kritika, zase černit 
a přemalovávat nově udělanou 
silnici. Kdyby to nefungovalo ani 
do budoucna, pak bychom při-
stoupili ke změně,“ ujistil občany 
náměstek Hrvol.  (sol) 

Nové zastávky
MOST – Radní rozhodli o vy-

hlášení veřejné zakázky malého 
rozsahu „Zastávka MHD Ka-
han“. Realizací dojde k rekon-
strukci zastávky v ulici Lipová 
a vytvoření bezbariérového ná-
stupiště. 

Strážníci v novém
MOST – Veřejná zakázka na 

výzbroj a výstroj pro strážníky 
městské policie má jediného 
účastníka. Radní zakázku schvá-
lili firmě Bartolini, Brno s nabíd-
kovou cenou 71 218 korun bez 
DPH jako dílčí položku plnění.

Most v kondici
MOST – Radní doporuči-

li zastupitelům vzít na vědomí 
zůstatek finančních prostřed-
ků, přebytek rozpočtu a zprá-
vu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města. Zároveň 
doporučili převést 50 procent 
finančních prostředků, tedy 
více než sedmdesát jedna a půl 
milionu korun, do fondu rezerv 
a rozvoje. S penězi se počítá na 
financování investičních akcí 
v budoucích letech, například 
na rekonstrukci kulturního 
domu a městské knihovny 
v Mostě. (sol) 

MOST – Zoubousměrnění Radniční ulice je za dveřmi. Vyhlášena je 
veřejná zakázka na tuto akci. Oběma směry se tak bude jezdit u rad-
nice ještě letos. Nově tu budou muset ale řidiči jezdit sníženou rych-
lostí na 30 km/hod. 

Radní vyčlenili na plánova-
nou investiční akci více než dva 
miliony korun bez DPH. „Ter-
mín pro odevzdání nabídek je 
23. 6. 2017 do 10 hodin. První 
jednání komise a otevírání obá-
lek proběhne ještě tentýž den. Zá-
kladním hodnoticím kritériem je 
ekonomická výhodnost nabídky 
stanovená na základě nejnižší 
nabídkové ceny,“ upřesnil pod-
mínky výběrového řízení tisko-
vý mluvčí mosteckého magist-
rátu Petr Baraňák. 

Řidiči se nejvíce ale obávají 
toho, že po zavedení dopravních 

změn ubydou parkovací místa. 
„Řidiči mohou zůstat klidní. Vy-
užijeme jednu slepou větev v této 
ulici. Chtěli jsme tuto ulici zou-
bousměrnit jen za předpokladu, 
že tu budou zachována stávající 
parkovací místa,“ ujistil občany 
primátor Jan Paparega. 

Novinkou ale bude nové 
dopravní značení, které bude 
snižovat dosavadní rychlost na 
třicet km/h. „Umístíme zde ví-
cero prvků, které by měly docílit 
výrazného zpomalení a zklidnění 
dopravy. Jedním z nich je i třicít-
ka. Kladli jsme na bezpečnost 

maximální důraz,“ uvedl ná-
městek primátora Marek Hrvol. 
Po zrušení jednosměrky se totiž 
zintenzivní doprava. To bylo 
hlavním důvodem, proč město 
zavádí i ochranná opatření pro 
chodce. „Je zde několik přecho-
dů, kde chodci migrují ze strany 
na stranu, nové tu vzniknou, a to 
například u Cascade. V  ulici se 
ale budou realizovat i další sta-
vební úpravy,“ upozornil dále 
náměstek. Vzniknout by tu měly 
i dva nové chodníky pro chodce, 
a to v přední části ulice, poblíž 
Centralu, neposledně i nový 
ostrůvek. „Stavební části se tu 
budou realizovat ale až v příštím 
roce, v rámci další etapy. Letos se 
tu uskuteční jen nestavební změ-
ny,“ potvrdil Marek Hrvol. (sol) 

Parkovací místa v obousměrné 
Radniční ulici nezmizí

Řidiči kritizují dopravní změny v Halasovce

Taxík Maxík odveze seniory a hendikepované

ITaxík Maxík by mohl začít v Mos-
tě jezdit pro seniory a hendike-
pované od ledna 2018. Jedná se 
o pětiletý projekt. 

Z Rady města Mostu

V Mostě by se Taxík Maxík mohl objevit už od začátku příštího roku.

Nové značení v ulici F. Halase je trochu krkolomné. Řidiči si prý musí zvyknout.

MOST - Mostecký autodrom 
bude stejně jako v předchozích 
hostit sportovně-charitativní 
akci, bronzový závod T-Mobi-
le Olympijského běhu. Ten se 
tentokrát uskuteční ve středu 
21. června. Prezentace účast-
níků bude na Polygonu od 16 
do 17.45 hodin, závod pak od-
startuje v 18.30 hodin. Zájem-
ci, muži i ženy, si budou moci 
vybrat mezi tratěmi v délce čtyř 
a osmi kilometrů. Registrace 
on-line na webových strán-
kách www.olympijskybeh.cz/
zavody/most. „Startovné je 250 
Kč a jeho součástí je i funkční 

tričko Alpine Pro. To bylo možné 
objednávat pouze do 6. června, 
v  místě závodu je již nebude 
možné zakoupit. Vstupné bez 
trička činí 100 Kč. Z  každého 
startovného bude 20 Kč použito 
na charitativní účely prostřed-
nictvím konta Olympijské nada-
ce,“ informovala Lenka Srbko-
vá z  oddělení kultury a sportu 
mosteckého magistrátu.

Olympijský běh se koná kaž-
doročně po celém světě na po-
čest založení Mezinárodního 
olympijského výboru v  roce 
1894. Letos je již podruhé jeho 
pořadatelem město. (nov)

Olympijský běh pro charitu
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MOST – Rekonstrukci kuchyně 
v  mateřské škole v ulici Běle-
hradská provede fi rma Europe-
an s.r.o. Jediný účastník výběro-
vého řízení nabídl cenu bezmála 
dva miliony korun bez DPH. 

Oproti předpokladům je přes-
to cena o 18 procent nižší a zna-
mená úsporu. Během prázdnin 
se budou realizovat opravy i na 
dalších školách a mateřinkách. 
„Plánujeme obvyklé investiční 
akce v našich školních či před-
školních zařízeních a to zhruba 
ve stejném rozsahu, jako byly 
i loni. Naše školy a školky byly 

dlouho opomíjené a postupně se 
snažíme uvolňovat peníze, aby-
chom zde provedli opravy elekt-
roinstalací a sociálních zařízení 
atd.,“ uvedl primátor Jan Papa-
rega. Letos se provede napří-
klad výměna elektroinstalace na 
dvou základních školách zhruba 
za půldruhého milionu korun. 
„Problém je, že většina oprav se 
musí realizovat v  letních měsí-
cích. Udržovací práce se na ško-
lách budou provádět postupně 
tak, aby byly splněny hygienické 
normy,“ dodal primátor Papare-
ga.  (sol)

MOST – Statutární město Most 
na valné hromadě společnosti 
Severočeská vodárenská bude 
zastupovat náměstek primáto-
ra Marek Hrvol. Jednat se bude 
v polovině června. 

„Kolem cen vody se vede po-
měrně velká debata. Do jedná-
ní chce významně vstoupit jak 
Ústecký, tak i Liberecký kraj. 

Vedle toho zvažuje vodárenská 
společnost odkoupení balíku 
akcií od společnosti Veolia. Je 
otázkou, jak se jednání vyvinou. 
Ať by SVS získala akcie od Veo-
lie, nebo od kraje, jsem názoru, 
že by mělo dojít ke snížení ceny 
vody,“ uvedl mostecký primátor 
Jan Paparega. 

(sol)

MOST – Jako jediná škola v kra-
ji dosáhne 8. základní škola 
V. Nezvala v Mostě na peníze 
z projektu Pomáháme školám 
k úspěchu. 

Radní Mostu souhlasí s uza-
vřením smlouvy mezi zmíně-
nou školou a nadací The Kellner 
Family Foudation. Projekt posílí 
autonomii školy i vnitřní moti-
vaci učitelů. Finanční podporu 
bude škola dostávat formou da-
rovacích smluv na poskytnutí 
účelově určených darů. „Škola si 
během pěti let sáhne díky tomuto 

projektu zhruba na dva miliony 
korun ročně. Čerpat bude moci 
až deset milionů korun. Jednak 
například na pedagogického kon-
zultanta, na vzdělávání a učení 
pedagogů, jsou sem zahrnuty 
kurzy pro jednotlivce i celý peda-
gogický sbor. Čerpat peníze bude 
škola moci na moderní výukové 
pomůcky, na odměny pedagogů, 
tak i vedení školy apod.,“ vyjme-
novala náměstkyně primátora 
Markéta Stará. Projekt by měla 
škola začít realizovat od 1. 9. 
2017.  (sol)

MOST – V mostecké nemocnici se otevřel  provoz nového odděle-
ní následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřo-
vatelské péče (DIOP). Nové oddělení v Mostě je mezi nemocnicemi 
v Ústeckém kraji prvním s takovým zaměřením a zároveň je počtem 
lůžek největším. 

Oddělení vzniklo na základě 
naléhavých potřeb, které při-
náší neustále se zvyšující počet 
chronicky nemocných pacientů. 
První pacienty bude postup-
ně přijímat mostecké oddělení 
NIP a DIOP, umístěné ve 3. a 4. 
podlaží budovy A, po zacvičení 
a doplnění odborného zdravot-
nického personálu, v  průběhu 
následujících měsíců.

Nové oddělení a vybavení pří-
strojovou technikou zafinanco-
val Ústecký kraj. Z celkové částky 
27,63 milionu korun včetně DPH 
se podílel 26 miliony Kč. Rekon-

strukce se prováděla ve dvou 
podlažích  na ploše větší než je-
den tisíc metrů čtverečných.

„Poděkování patří všem, kteří 
se na vzniku oddělení podíleli. 
Získáváme velice potřebná lůžka, 
protože dosud bylo v kraji tako-
vých pouze 10 v Lounech a Ús-
tecký kraj jich měl ze všech krajů 
v České republice na počet oby-
vatel nejméně. Oddělení je velice 
potřebné,“ uvedl při slavnost-
ním otevření náměstek hejtma-
na Ústeckého kraje Stanislav 
Rybák. Primářkou na oddělení 
NIP a DIOP Nemocnice Most 

se stala MUDr. Lucia Prusíková, 
do té doby lékařka Kliniky ane-
steziologie, perioperační a in-
tenzivní medicíny  Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem. 

Supermoderní lůžka 
i klimatizace

NIP disponuje 12 lůžky pro 12 
ventilovaných, trvale monitoro-
vaných pacientů, kteří budou na 
parenterální výživě v kombinaci 
s enterální výživou, a to pomocí 
infuzních a enterálních pump. 
Lůžka Multicare umožňují maxi-
mální komfort jak pro pacienta, 
tak i pro personál. Manipulace 
s nimi není složitá, všechna lůžka 
jsou s  váhou, možností laterál-
ních náklonů a v případě potřeby 
z nich lze z nich vytvořit křeslo. 

Ve službě na jeden pokoj při-
padají 2 sestry a 1 ošetřovatelka, 
1 sanitář na oba pokoje.

DIOP má 15 lůžek a jeden 
záložní ventilátor. Všechny po-
koje mají lůžka s možností late-
rálních náklonů váhy. Všechna 
lůžka mají odsávačky, toulce 
s  odsávacími katétry, inhalace 
O2. Ošetřovatelská péče o pa-
cienty bude stejná jako o paci-
enty na NIP. Ve službě budou 
2 sestry, 2 ošetřovatelky a 1 
sanitář.

Obě části oddělení jsou plně 
klimatizované, mají skladové 
prostory a prostory pro lékár-
nu. Jak NIP, tak DIOP budou 
mít pro pacienty dva televizory 
na pojízdném stojanu, aby bylo 
možné přejíždět od pacienta 
k pacientovi. (sol)

MOST – Obyvatelé sídliště Výsluní by se měli připravit na velké do-
pravní změny v sídlišti. Už o prázdninách se radnice pustí do reali-
zace nového dopravního značení. Oblast bude bezpečnější a také se 
tu bude lépe parkovat. 

Už před časem město slibo-
valo dopravní změny v  mos-
teckých sídlištích. Na Liščím 
Vrchu, tedy v  sedmistovkách, 
se již dopravní změny již re-
alizovaly a fungují tu dobře. 

Obdobně na tom bude i sídliš-
tě šestistovek. „Jedná se o další 
z  problematických oblastí, kde 
plánujeme dopravní změny a to 
již během letošních prázdnin,“ 
ujistil náměstek primátora Ma-

rek Hrvol. Čtvrť Výsluní, tedy 
oblast takzvaných šestistovek, 
se stejně jako Liščí Vrch pro-
mění v zónu s maximální po-
volenou rychlostí 30 kilometrů 
v hodině a předností zprava. 
Opatření mají vést zejména ke 
zklidnění dopravy a zvýšení 
bezpečnosti, významným bo-
nusem pak bude odstranění 
110 vodorovných i svislých do-

pravních značek a zejména vy-
tvoření 156 nových parkovacích 
míst. Technické služby prove-
dou všechny nezbytné úpravy 
během léta, předpokládané ná-
klady činí dva miliony korun. 
„Další v plánu pro optimalizaci 
a zklidnění dopravy jsou i pě-
tistovky, které přijdou na řadu 
jako další,“ prozradil ještě pri-
mátor Jan Paparega.  (sol)

MOST - Galerie výtvarného umění v Mostě pořádá v těchto dnech 
výtvarné dílny pro žáky mosteckých základních škol. 

Aktivita je součástí dopro-
vodného programu výsta-
vy malíře a básníka Micha-
la Matzenauera, která bude 
v suterénu kostela Nanebevzetí 
Panny Marie k vidění do polo-

viny září. „Nejde jen o zpestření 
výuky výtvarné výchovy, naším 
úmyslem je probudit v dětech 
zájem o současné umění a zá-
roveň jim ukázat, že galerijního 
prostředí není třeba se obávat,“ 

říká Ivana Šváchová, organizá-
torka výtvarných dílen. Vyhlá-
šení nejzdařilejších žákovských 
prací proběhne na konci červ-
na.

„Obdobné výtvarné soutěže 
pořádá galerie už několik let 
a můžete se na ně těšit i v příš-
tím školním roce. Pro střední 

školy jsou k výstavě připraveny 
komentované prohlídky, pří-
městským táborům jsme schopni 
připravit edukační program na 
míru. Kontakty a více informací 
najdete na www.gvum.cz,“ do-
dává Monika Merdová, odbor-
ná správkyně výstav a depozitá-
ře. (nov)

Krásné slunečné počasí láká 
uživatele k pobytu na terase či 
v nově vybudovaném parku na-
šeho Domova. I letošní rok zde 
senioři mohou nejen posedět, 
popovídat si a užívat sluníčka, 
ale budou zde také pěstovat 
květiny a bylinky. V  uplynu-
lých dnech se uživatelé zapojili 
do osazování mobilních zahrá-
dek, které budou terasu i park 
zdobit. Všichni byli velice nad-
šení a natěšení na sázení, roz-
místění. Samotný výběr saze-

niček pak musel patřičně ladit 
jak typově tak barevně. Senioři 
tak mají své místo, kde mo-
hou pěstovat bylinky a květiny 
a setkávat se s  ostatními, kteří 
mají stejnou zálibu. Společně 
se mohou podělit o své zkuše-
nosti se zahrádkařením a pro 
mnohé z  nich je to příležitost 
připomenout si doby, kdy sami 
hospodařili na svých vlastních 
zahradách. 

Kateřina Vavrová, asistent 
sociálního pracovníka

Opravy škol o prázdninách

Kolik zaplatíte za vodu?

Osmá škola jako jediná

Děti malují Michala Matzenauera

Na sídlišti Výsluní nastanou velké změny

V Mostě se otevřelo nové a největší 
oddělení pro chronicky nemocné

Nové oddělení v Mostě je mezi nemocnicemi v Ústeckém kraji prvním se zaměřením na chronicky nemocné a zároveň je počtem lůžek největším. 

N apsali jste nám



Jiná holka 

Klára žila s  otcem sama od 
jejích dvanácti let, kdy matka 
zemřela po dlouhé a těžké ne-
moci. Už ani nepamatovala, jaké 
to bylo, když byla jejich rodina 
ještě šťastná. Celé její dětství 
provázelo ticho a samota. V bytě 
se muselo mluvit šeptem, aby 
nevzbudili spící 
matku. Když byla 
vzhůru, většinou le-
žela omámená léky 
na bolest. Táta byl 
často v  práci. Když 
byl doma, pečoval 
o nemocnou. Sotva 
usnula, utíkal do 
hospody alespoň na 
chvíli zapomenout 
na trápení své ženy. 
Matčina smrt byla 
vlastně pro všech-
ny vysvobozením. 
Myslela si, že si jí teď táta začne 
víc všímat. Začal ale jen víc pít. 
Byl vlastně zázrak, že při nevší-
mavosti dospělých z  ní vyrostla 
zodpovědná mladá slečna. Byla 
jiná než dívky z  učiliště, kam 
chodila. Pilná, chytrá, nezajíma-
la se o večírky, nepila ani nekou-
řila. Večer si raději četla, než by 
vysedávala se spolužáky v kavár-
nách. Nebo jen tak seděla u hrn-
ku čaje a snila o budoucnosti. 
Chtěla mít velkou rodinu, hod-
ně dětí a muže, který by se jim 
věnoval. Chtěla žít mimo město 
v  malém domku se zahradou. 
Chtěla dát svým dětem tolik 
lásky a pozornosti, o kolik ji při-
pravila matčina nemoc. Zvláštní 
nedostupné dívky si brzy všim-
li kluci z  místního gymnázia. 
Lákalo je, že ještě s  nikým ne-
chodila. Byla pěkná a milá, ale 
každého kluka hned odmítla. 
To neznali. Holky z učňáku byly 
většinou nadšené, když o ně pro-
jevili zájem. Tahle ne. Partu vedl 
osmnáctiletý Leoš. Jeho otec byl 
velmi bohatý a vlivný podnikatel 
a Leoš si byl dobře vědom moci 
své rodiny. Gymnáziem prochá-
zel s  průměrnými známkami, 
studium ho nezajímalo. Budouc-
nost měl jistou. Otec chtěl, aby 
vystudoval ekonomii a převzal 
rodinný podnik. Zatím si tedy 
užíval života plnými doušky. Pe-
něz měl víc, než mohl osmnác-
tiletý kluk potřebovat. S  partou 
spolužáků, kteří se na něj nale-
pili hned v  prváku, jezdili jeho 
autem od mejdanu k  mejdanu. 
Alkohol většinou tekl proudem 
a ke drogám neměli kluci také 
příliš daleko. Vždy se ale ještě 
stačili ráno proměnit na slušné 
studenty z  dobré rodiny. Kláry 
si všimli, když přijeli před učňák 
za holkami, se kterými se právě 
scházeli. Kratičké známosti na 
pár týdnů. Jen si užít a vyměnit 
za jiné. Leoš Kláru oslovil. Líbila 
se mu, vybral si ji. K jeho překva-
pení dívka odmítla pozvání a dál 
se s ním nebavila. Ostatní holky 
se smály. Taková je Klára, tu ni-
kdo nedostane. To byl ale pro Le-
oše impuls. Rozhodl se, že právě 
tuhle holku musí mít jako první 
on. Dalších několik týdnů se po-
koušel Kláru zdolat. Neúnavně ji 
zval, čekával na ni u školy. Klára 
ale dobře znala jeho pověst. Ne-
měla zájem být jen další v řadě. 
Leoš to nechtěl vzdát. Ostatní 
si všimli marnosti jeho snažení 
a on nechtěl být k  smíchu. Pro 
něj už to byla otázka cti. Klára 
ho vytrvale odmítala, až dostal 
vztek. On přeci měl vždy to, co 
chtěl. A teď ta malá děvka bude 
dělat fóry. S  jedním klukem, 
o kterým si byl jistý, že udělá vše, 
jen aby se mu zalíbil, si na Kláru 
počkal. Vracela k večeru ze cvi-
čení. Zastavil, zatáhli ji do auta 
a vyrazil. Klára křičela, škrába-
la a kousala. Rvala se s druhým 

klukem na zadní sedačce auta. 
Snažila se otevřít a vyskočit. 
Odvezl ji za město. Celou cestu 
pozoroval ve zpětném zrcátku 
Klářinu marnou snahu. Její boj 
ho vzrušil. Zastavil u lesní cesty 
a vytáhl Kláru z auta. Vystřídali 

se na ní oba. Když 
bylo po všem, Klá-
ra zůstala ležet na 
trávě a brečela. Leoš 
jí nabídl kapesník 
a odvoz zpět do 
města. Odmítla. Jen 
mu řekla, že se vším 
půjde na policii 
a oba nechá zavřít. 
Tomu se Leoš jen 
smál. Nakonec od-
jeli a nechali ji tam. 
Dostala se domů 
až v noci. Táta ještě 

nebyl doma. Dlouho se sprcho-
vala horkou vodou, aby ze sebe 
smyla tu špínu. Když otec přišel 
domů, všechno mu řekla. Straš-
ně se rozzuřil. Chtěl jít hned 
na policii. Když ale slyšel, kdo 
byl jeden z  těch kluků, rozmys-
lel si to. Druhý den se vydal za 
Leošovo otcem. Řekl mu, co se 
stalo. Nepůjdou na policii, ale 
bude to něco stát. Bolestné pro 
holku i pro něj za uraženou čest. 
Dostal, o co si řekl. Kláře doma 
nařídil, aby o celé věci už ne-
mluvila. Nemohla tomu uvěřit. 
Čekala, že ji otec ochrání, že se 
jí zastane. Přinesl ale jen pení-
ze. Řekl jí, že si má něco koupit. 
Co si přeje. Nechtěla nic. Něko-
lik dalších nocí nemohla spát. 
Budila se v  hrůze zpocená, ve 
tmě doznívaly její výkřiky. Stále 
znovu a znovu prožívala znásil-
nění. Neuměla si představit, že 
by na ni ještě někdy nějaký muž 
měl sáhnout. Potřebovala po-
moc odborníků, musela si ale se 
svým traumatem poradit sama. 
Dostali přeci zaplaceno. Cítila 
se zle. Po dvou měsících už jí 
bylo jasné, že její strašný zážitek 
nezůstane bez následků. Čekala 
dítě. Řekla o tom otci. Chtěla jít 
na potrat. Hned se zbavit dítěte, 
které bylo počato násilím. Ne-
chtěla ho v sobě dál mít. Otec ale 
rozhodl jinak. Na potrat je ještě 
čas. Teď musí jít k  doktorovi 
a přijít s těhotenskou průkazkou. 
S tou se pak vydal znovu za Leo-
šovým otcem. Chtěl další peníze. 
Klára čeká dítě. Je padesátipro-
centní pravděpodobnost, že je 
Leošovo. Pokud má jít na potrat 
a tím definitivně smazat celou 
událost, musí Leošova rodina 
znovu platit. A tentokrát ještě 
víc. Byl přesvědčený, jak je ma-
zaný. Drží starého pána v šachu. 
Uvažoval o tom, že si dítě možná 
nechají a budou ho využívat dál, 
jako dobrý zdroj příjmů. Jen aby 
měli štěstí a skutečně byl otcem 
Leoš, a ne ten druhý kluk. Leo-
šův otec sice nebyl příliš ochotný 
dál platit, on ale změkne. Dal si 
s ním schůzku na odlehlém mís-
tě. Chce se domluvit.  Šel po kraji 
silnice a maloval si budoucnost. 
Ani si nevšiml, že se k němu vel-
kou rychlostí blíží auto. Když ho 
náraz odmrštil do příkopu, už 
nic necítil. Sraženého mrtvého 
chodce si všiml jiný řidič až po 
několika hodinách. Když Klára 
uviděla stát za dveřmi dva po-
licisty, bylo jí jasné, že se stalo 
něco strašného. Prosila tátu, aby 
to už nechal být. Neposlechl ji. 
Prý nehoda, viník neznámý. 
Ona ale věděla. Hned druhý den 
šla k  doktorovi, aby si vyřídila 
interrupci. Z nemocnice se vrá-
tila do prázdného bytu, aby si 
sbalila své věci. Doprovázela ji 
jen sociální pracovnice. Bylo jí 
sedmnáct a neměla nikoho.  

(pur)

SOUDNIČKA
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MOST - Užít si jubilejní 25. ročník prestižního závodu evropského 
šampionátu okruhových tahačů (ETRC) Czech Truck Prix na mos-
teckém autodromu s veškerým komfortem může každý. Výjimečný 
zážitek umožní zakoupení VIP vstupenky, závod se jede o víkendu 
2. a 3. září. 

„VIP i běžné vstupenky na 
Czech Truck Prix už nabízíme 
na našich webových stránkách 
v  sekci Vstupenky,“ uvedla ob-
chodní a marketingová ředitel-
ka společnosti AUTODROM 
MOST Jana Svobodová. VIP 
vstupenka podle ní zaručí na-
prosté pohodlí a spoustu výhod. 
„Závody si pořádně užijete a vy-
chutnáte si pocit zapáleného fa-
nouška se vším všudy. VIP vstu-
penka také otevře leckteré dveře 
a prostory, kam se ostatní diváci 
nedostanou,“ vyjmenovala kla-
dy exkluzivního postavení VIP 
hosta.

VIP vstupenka opravňuje 
k přítomnosti na startovním 

roštu před zahájením vybrané-
ho závodu, prohlídce zázemí 
závodního týmu, vstupu do 
parkoviště závodních strojů, 
celodennímu občerstvení včet-

ně nápojů, odstavení vozidla 
v paddocku v blízkosti VIP sta-
nu, welcome drinku, obdržení 
upomínkového dárku, vstupu 
na VIP terasu, losování o ceny, 

přednostnímu vstupu na atrak-
ce na diváckém svahu či účasti 
v adrenalinovém programu na 
polygonu. „VIP stan pro hosty 
umístíme v bezprostřední blíz-
kosti závodní dráhy a startovní 
věže,“ upřesnila Jana Svobodo-
vá.

K  této nabídce pak VIP 
hosté mohou samozřejmě vy-
užít i všech dalších atrakcí, jež 
jsou součástí doprovodného 
programu. Zahrnuje autogra-
miády jezdců, tiskové kon-
ference s  jezdci po skončení 
jednotlivých závodů, závodní 
simulátor či kaskadérskou 
show. Na polygonu si lze užít 
taxijízd v  upravených speci-
álech, kromě rally taxi, sport 
taxi, drift taxi nebo off-road 
taxi je jistě lákadlem i mož-
nost svézt se v bojovém vozi-
dle pěchoty (BVP). Lze si také 
objednat kurz bezpečné jízdy, 

vyhlídkový let vrtulníkem, 
pro děti pak bude připravený 
doprovodný program na do-
pravním hřišti.

Součástí Czech Truck Prix 
bude premiérově The Most 
Truck Festival. Cílí především 
na dopravní a spediční firmy, 
truckery či milovníky kamionů, 
přehlídka ale nabídne spoustu 
zábavy každému návštěvníkovi 
autodromu napříč generacemi.

Při prodeji vstupenek au-
todrom nově využívá on-line 
systém. Odpadá tak zasílání 
papírových vstupenek prostřed-
nictvím distribučních společ-
ností, což vzhledem k poštov-
nému cenu lístku prodražovalo 
zhruba o 100 korun. On-line 
systém už funguje pro všech-
ny druhy vstupenek na závody 
a akce autodromu až do října 
letošního roku.  

(nov)

OBRNICE - Obrnice nechaly zlikvidovat zdevastované garáže, které 
byly v  havarijním stavu. Demolice postihla 29 z  celkem 31 garáží. 
Obec garáže postupně vykoupila od původních majitelů za symbo-
lickou částku. 

„Ponechali jsme jen dvě krajní 
garáže u silnice. Jednu její majitel 
odmítl prodat a chce ji i nadále 
užívat, druhou opravíme a bude 
sloužit jako zázemí pro pracov-
níky sběrného dvora,“ upřesnila 
obrnická starostka Drahomíra 
Miklošová.

Náklady na likvidaci garáží 
a sanaci pozemku pod nimi činí 
641 tisíc korun, obec je uhradí 
ze svého rozpočtu. Do  výběro-
vého řízení se přihlásily tři fir-
my, vítězná byla nabídka společ-
nosti MAPECO MOST. Odhad 
demoličních prací byl přitom 

vyšší než milion korun. 
Obec přistoupila už dříve 

také k demolici neobývaných 
a zdevastovaných panelových 
domů. Firmy k zemi poslaly 
čtyři z nich. Důvodem je snaha 

zabránit spekulantům v nákupu 
bytů a jejich následnému pro-
nájmu nepřizpůsobivým obča-
nům, kteří se stěhují do Obrnic 

z jiných měst a obcí nejen v Ús-
teckém kraji. „Z toho důvodu 
skupujeme už od roku 2014 
v dražbách byty v panelových do-

mech v sídlišti Nová výstavba, jež 
jsou součástí exekučně zabavené-
ho majetku dlužníků,“ potvrdila 
starostka. (red)

Obrnice zlikvidovaly zdevastované garáže

IPozemek nyní čeká sanace. Po 
vybourání základů garáží, do-
rovnání drcenou sutí a navezení 
zeminy se plocha zatravní.

VIP vstupenky na jubilejní Czech 
Truck Prix jsou v prodeji

IJednodenní VIP vstupenka na 
Czech Truck Prix stojí 3 960 ko-
run, její držitel si může vybrat, 
zda závod navštíví v sobotu či 

v neděli. Za VIP vstupné platné pro 
oba víkendové dny pak zájemce za-
platí 5 400 korun.

MOST - v pátek 16. června před-
staví Rokáč Vinohrady zcela 
nový projekt na naší hudební 
scéně s názvem JEŽKOVO VOČI. 

Špičkoví muzikanti a ostříle-
ní harcovníci českých i zahra-
ničních pódií se sejdou v Ro-
káči k veřejné zkoušce. Bicí: 
Jarda Drápala (ANNA K & 
Band, Sandra a její VeMbloudi, 
Laura a její tygři, Ing. Kašpar 
CSc. a další), kytara: Vítek Ho-
lienčin (Ing. Kašpar CSc, Joint, 
Stejšn), basa: Zdeněk Chládek 
(Santa Morella Band, Abra-
xas, JamDay, Ing. Kašpar CSc, 

Joint), kytara: Luboš Vysoký 
(JamDay).

V sobotu 17. června, po dlou-
hých šesti letech, v nové sestavě 
a s novou muzikou se předvedou 
DIVERSITY v domovském Mos-
tě. Kde jinde bychom mohli tuh-
le akci rozbalit, než v oblíbeném 
Rokáči na Vinohradech? Můžete 
se těšit na pražskou thrash/death 
bandu SPREADING DREAD.

A pro koho by tohle bylo 
málo tvrdý, tak si může zaskákat 
na death/grind v podání soko-
lovských NARCOLEPTIC. Za-
čátek ve 21 hodin.  (nov)

„Ježkovo voči“ v Rokáči

Návštěvníci Rokáče Vinohrady se můžou těšit na SPREADING DREAD.

Obrnické garáže už nebudou dělat ostudu ani hrozit nebezpečím.

Pokud chcete, aby zážitek ze závodu pro vás byl výjimečný, můžete si zakoupit VIP vstupenku.
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LITVÍNOV – Krajští radní doporučili Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
uzavřít s  Litvínovem smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě, 
realizaci a provozování dopravního terminálu. Ten by měl být do-
končen v roce 2020. 

Ústecký kraj vybral Litvínov 
a Klášterec nad Ohří jako 
prví dvě města, kde by měl 
být postaven nový dopravní 
terminál. V celém kraji se vyti-
povalo osm měst, kde je autobu-
sové nádraží zcela nevyhovující 
a postupně by tu měly vznikat 
nové terminály. „V současné 
době již nesplňují požadavky kla-
dené na moderní dopravní uzel. 
Zejména svým stářím, nevyho-
vujícím technickým a dopravním 
řešením, neefektivním uspořá-
dáním autobusových zastávek 
a odstavných ploch. Jsou problé-
my s příliš dlouhou docházkovou 
plochou mezi vlakovým a auto-
busovým nástupištěm, nedosta-
tečnými parkovacími plochami 
jak pro osobní automobily, tak 
například pro taxi službu. Mo-
derní dopravní terminály pozi-
tivně ovlivňují bezpečnost a ply-
nulost automobilové dopravy. Na 

modernizaci dopravních termi-
nálů mají zájem nejen cestující, 
ale také provozovatelé jednotli-
vých druhů dopravy. Například 
dopravní podniky provozující 
městskou hromadnou dopravu, 

České dráhy, jako nejvýznamněj-
ší provozovatel železničních linek 
a různí dopravci provozující au-
tobusovou dopravu v rámci regi-
onálních linek a samozřejmě také 
příslušná města. Litvínov a Kláš-
terec nad Ohří budou první, kde 
by nové dopravní terminály měly 
za podpory kraje vzniknout,“ 
uvedl náměstek hejtmana Ús-
teckého kraje Martin Klika. 

Na výstavbu dopravního ter-
minálu je možné čerpat finanč-
ní prostředky z  fondů Evropské 
unie. V rámci příprav na realizaci 
dopravního terminálu v Litvíno-
vě byla již v červnu 2015 zpraco-
vána územně – technická studie. 
Žadatelem o dotaci na realizaci 
dopravního terminálu v Litvíno-
vě bude samotné město Litvínov 
a nikoli Ústecký kraj.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínov už před několika lety zavedl systém prostup-
ného bydlení. Díky němu se stále daří umisťovat do nájemních bytů 
lidi, kteří mají zájem změnit svou sociální situaci a spolupracují s od-
borem sociálních věcí.

Na prostupném bydlení spo-
lupracuje v Litvínově odbor so-
ciálních věcí s Městskou policií 
Litvínov a společností CPI, kte-
rá poskytuje nájemní byty. „Ka-
ždý týden máme s odborem soci-
álních věcí koordinační poradu 
a probíráme jednotlivě všechny 
žádosti o ubytování v  azylovém 
bydlení či na ubytovně UNO. 

Azyl je první stupeň prostupné-
ho bydlení. Pokud chce někdo 
postoupit do druhého stupně, na 
ubytovnu, musí už plnit podmín-
ky, které jsou součástí prostup-
ného bydlení. Ani azylové byd-
lení není ale pro každého. Není 
tu povoleno užívání jakékoliv 
návykové látky, tedy ubytovaný 
nesmí být ani pod vlivem alko-

holu. A to je často ten největší 
problém,“ říká zástupce velitele 
Městské policie Litvínov Karel 
Šefl. Z ubytovny se pak mohou 
lidé dostat v rámci prostupného 
bydlení do až bytů CPI. „Pod-
mínkou je, že minimálně další 
rok musí spolupracovat s  odbo-
rem sociálních věcí, především 
s  našimi terénními sociálními 
pracovníky. Nesmí dlužit, nebo 
musí alespoň svůj dluh řádně 
splácet. Další podmínkou pro ne-
zaměstnané je aktivita na Úřadě 
práce ČR, tedy minimálně účast 

ve veřejné službě,“ vyjmenovala 
další podmínky vedoucí odboru 
sociálních věcí Veronika Kno-
blochová. 

Ročně přijímá odbor sociál-
ních věcí několik desítek žádostí 
o ubytování v  rámci prostup-
ného bydlení. Vyhoví ale pou-
ze těm žadatelům, kteří splňují 
podmínky. „V loňském roce jsme 
evidovali 57 žádostí, v rámci pro-
stupného bydlení jsme ale přidě-
lili pouze dvanáct bytů,“ doplni-
la Veronika Knoblochová. 

(pur) 

LITVÍNOV - V některých litvínovských mateřských školách byl schvá-
lenou výjimkou zvýšen počet dětí na jednu třídu. 

Výjimka se týkala především 
všech mateřských škol patřících 
pod ZŠ Ruská. Poprvé šly také 
děti k  zápisu do mateřských 
škol podle školských obvodů. 
Přednost měli předškoláci. Do 

jedné třídy v  některých mate-
řinkách může docházet dvacet 
osm dětí. To je o čtyři více, než 
je povoleno bez potřebných vý-
jimek. „Zapsáno je sice dvacet 
osm dětí na třídu, ale v praxi jich 

tolik nikdy naráz v  jedné třídě 
není,“ ujistila vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství Ve-
ronika Knoblochová. K  zápisu 
do mateřských škol letos přišlo 
218 dětí. Poprvé měly u zápi-
su přednost děti, které bydlí ve 
spádové oblasti dané mateřské 
školy. Nejvíce dětí se hlásilo do 

mateřské školy v Janově ve Škol-
ské ulici, nejméně dětí přišlo 
do mateřinky v  Gorkého ulici. 
Kapacita mateřských škol v Lit-
vínově je stále volná. I po zápisu 
do mateřinek ještě zbývá 49 vol-
ných míst. Nejvíce v  mateřské 
škole v Ladově ulici. 

(pur)

V mateřinkách ještě zbývají volná místa

Nájemní byty jen pro žadatele bez dluhů

Novému terminálu dali krajští radní zelenou

Sdružení hasi  ech, Moravy a Slezska 
Krajské sdružení hasi  – Ústecký kraj 

a 
Okresní sdružení hasi  ech, Moravy a 

Slezska Most 
 

 

Pozvánka na krajské kolo hry Plamen, celoro ní 
innosti dorostu a požárního sportu dosp lých v 

Ústeckém kraji 
 
 

   
 

pod záštitou 

hejtmana Ústeckého kraje  Old icha Bubení ka 
a primátora m sta Most Mgr. Jana Paparegy 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

pátek 16. ervna 2017 - ned le 18. ervna 2017  
v Most  - Velebudicích 

 

Na přípravě nového terminálu v Litvínově spolupracuje město s Ústeckým krajem.
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

ÚSTECKÝ KRAJ – Možnost získat prostředky od státu na restart re-
gionu, především na technologie, které by rozvoj Ústeckého kraje 
mohly nastartovat, prezentovali organizátoři 3. Podnikatelského 
fóra Ústeckého kraje 2017. Tradičního setkání odborníků z fi rem, 
vzdělávacích institucí, zástupců výzkumu a představitelů měst a Ús-
teckého kraje se letos zúčastnil také ministr průmyslu a obchodu 
České republiky Jiří Havlíček.

Organizátorem této akce byl 
opět Ústecký kraj zastoupený 
hejtmanem Oldřichem Bube-
níčkem a Hospodářská sociální 
rada Ústeckého kraje reprezen-
tovaná její předsedkyní Gab-
rielou Nekolovou. „Jsem velmi 
rád, že se podnikatelské fórum 
stává tradicí, o čemž vypovídá 
nejen naplněná kapacita na oba 
dva dny, ale také reprezentativní 
složení účastníků. Ústecký kraj 
podporuje podnikání mnoha 

způsoby, zejména zapojením do 
platforem jako je Pakt zaměst-
nanosti Ústeckého kraje, Regi-
onální stálá konference, i akti-
vitami útvarů krajského úřadu 
zaměřenými na podporu lid-
ských zdrojů, průmyslu a podni-
kání, podporu začínajících pod-
nikatelů či inovační vouchery 
prostřednictvím Inovačního cen-
tra Ústeckého kraje,“ uvedl hejt-
man Oldřich Bubeníček, který 
fórum zahájil. Zdůraznil také 

nezbytné řešení sociální situa-
ce v Ústeckém kraji. „Letošním 
podtitulem fóra byly technolo-
gie, šance pro restart regionu. 
Jak získat prostředky na rozvoj 
technologií ve firmách, ale i jak 
technologie využít v dalším roz-
voji kraje i měst, například ve 
službách pro občany, to bylo 
obsahem prezentací. Nové tech-
nologie se neobejdou bez zdrojů, 
jak lidského kapitálu, tak i spo-
třebních surovin, proto byl dnes 
také prezentován záměr těžby 
lithia v Ústeckém kraji“, dopl-
nila Gabriela Nekolová. Téma-
tem podnikatelského fóra byl 
také RESTART regionu, jehož 
obsahem je restrukturalizace 
Ústeckého kraje. Podnikatelé, 
školy a nejrůznější organizace 

v Ústeckém kraji budou mít 
šanci v následujících letech zís-
kat od státu peníze na projekty 
spojené s obnovou regionu. In-
vestovat chce stát do dopravní 
infrastruktury, vzdělání, vědy 
a výzkumu a inovací, vývoji 
nových technologií i odstra-
ňování starých ekologických 
zátěží.  Potvrdil to na fóru mi-
nistr průmyslu a obchodu Jiří 
Havlíček. „Jsou navržena opat-
ření za celkem 42 miliard ko-
run, z čehož přibližně 10 miliard 
tvoří opatření, na nichž se bude 
podílet Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, proto je pro nás jeho 
role velmi důležitá,“ přiblížila 
RESTART regionu Gabriela 
Nekolová. 

(pur)

Pomůžou Ústeckému kraji nové technologie ?

MOST - Nadační fond Veroniky Kašákové, který se zaměřuje na 
podporu dětí a mladistvých v dětských domovech po celé České re-
publice, uspořádal pro děti z dětských domovů seminář Odemykání 
dětského potenciálu. Akce se zúčastnil  pozitivní lídr Jan Mühlfeit 
(mmj. globální stratég a spolupracovník Billa Gatse), koučka Ka-
teřina Novotná a samozřejmě nechyběla Veronika Kašáková. Akci 
přihlížel také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který si 
s dětmi vyzkoušel i pár terapeutických cviků.

Seminář se konal v zasedací 
síni magistrátu, kam přišlo zhru-
ba 50 dětí z dětských domovů, 
koučové a terapeuti. Akce se ko-

nala v rámci projektu Restart, je-
hož cílem je pomoci dětem z dět-
ských domovů prostřednictvím 
odborných koučů a terapeutů. 

„Jsem velmi rád, že s mými ko-
legy můžeme podpořit výbornou 
práci Veroniky Kašákové a všech 
jejích spolupracovníků v Nadač-
ním fondu, a pomoci tak dětem 
z dětských domovů, aby poznaly 
lépe samy sebe a mohly žít šťastný 
a úspěšný život,” říká Jan Mühl-
feit, který od samého začátku 
nadaci podporuje a intenzivně 
s ní spolupracuje. „Každý z vás 
je generální manažer svého myš-
lení. Tomu se říká myšlení první 

ligy,“ řekl mimo jiné dětem Jan  
Mühlfeit, který  je významnou 
osobností globální ekonomiky 
a přednáší pozitivní psychologii 
na velkých zahraničních unicer-
zitách.   

Projekt Restart odstartoval 
v lednu letošního roku v deseti 
dětských domovech v Ústeckém 
kraji, který projekt také finanč-
ně podpořil. Hlavním cílem je 
zjednodušit dětem zařazení se 
do běžného života po opuštění 
dětského domova, což je pro 
mnoho lidí, kteří si dětskými 
domovy prošly, velký problém. 
Dětem v tom pomáhají odbor-
ní kouči a terapeuti, kteří s nimi 
pracují na odbourání traumat 
a negativních vzorců z dětství 
a na získání sebevědomí a sebe-
lásky, objevují jejich silné strán-
ky, pracují na nich a řeší jejich 
využití v praktickém životě. 
Výsledkem projektu by mělo 
být, aby každý dětský domov 
měl svého odborného kouče či 
terapeuta, který bude s  dětmi 
intenzivně spolupracovat. Am-
basadorka projektu a zaklada-
telka Nadačního fondu Veroni-
ka Kašáková sama prožila své 
dětství i dospívání v dětském 
domově. Konkrétně ve Vysoké 
Peci na Chomutovsku, kam le-
tos o svátcích velikonočních při-
jela potěšit místní děti společně 
s  hejtmanem Ústeckého kraje 
Oldřichem Bubeníčkem.  (ina)

„Každý z nás je manažerem svého myšlení“
Hejtman podpořil sebevědomí dětí z dětských domovů

Podnikatelské fórum zahajovali Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK, a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (uprostřed).

Hejtman Oldřich Bubeníček sledoval výklad Jana Mühlfeita (po jeho pravici) s velkým zájmem.

POŽADUJEME:
- odborné vyučení s maturitou nebo SŠ technického/strojírenského typu
-  praxe s obsluhou strojů, CNC, laser apod. výhodou, ale zaškolíme i schopné 

absolventy
- orientace ve výkresové dokumentaci 
- částečná znalost programování výhodou
- práce ve směnném provozu
- flexibilita, samostatnost, pracovní nasazení, pečlivost,loajalita

NÁPLŇ PRÁCE: 
- plnění plánu výroby dle zadání
- dodržování pořádku na pracovišti dle nastavených standardů
- dodržování předepsaných Technologických postupů výroby
- správa zapůjčeného nástroje, nářadí a přípravků
- kontrola a údržba stroje předepsané pro obsluhu stroje

NABÍZÍME: 
- práci ve stabilní společnosti
- zajímavé pracovní ohodnocení a prémie za odvedenou práci
- firemní benefity, příspěvek na stravování 
- možnost získání nových znalostí a kariérního růstu

Milan Nemec tel.: 724 828 261 email: milan.nemec@posmayspol.cz

Posmayspol s.r.o přijme do svého týmu operátory strojů, 
především obsluhu a programátora laserového pracoviště!

Jsme stabilní společnost zabývající se především výrobou ocelových 
konstrukcí a  komponentů do užitkových automobilů. Místo pracoviště Most.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

ÚSTECKÝ KRAJ – Nakoupit autobusy a zaměstnat stovky řidičů bude 
muset Ústecký kraj. Po nedávných problémech s dopravci, kdy do-
konce hrozila stávka řidičů, se kraj rozhodl provozovat dopravu 
prostřednictvím vlastní společnosti. 

Rozhodnutím zřídit si vlastní 
dopravní společnost zareago-
vali krajští zastupitelé na situaci 
v  dopravě související s  vládním 
nařízením zvýšit řidičům platy. 
Ústecký kraj totiž řešil právní 
problém, jak přidat dopravcům 
peníze na mzdy řidičů, aby se 
nevystavil postihu Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. 

Vlastní dopravní společnost, 
která bude zajišťovat dopravu 
v celém kraji, je pro budoucnost 
podle zastupitelů nejvhodnějším 
řešením. „Krajský autobusový 
dopravce by měl postupně nahra-
dit současné provozovatele. Za 
provoz zaplatí kraj zhruba stejně, 
jako platí nyní,“ říká náměstek 
hejtmana Martin Klika. Počet 

spojů ani autobusů se nezmění. 
Rozhodnutí o záměru vnitřního 
dopravce Ústeckého kraje bylo 
podloženo rozsáhlou analýzou. 
Dopravu v kraji nyní zajišťují 
čtyři dopravci. Kraj jim peníze 
na platy řidičů nabídl v rámci 
uzavíraných dodatků k dlouho-
dobým smlouvám. Náklady na 
roční provoz všech spojů linko-
vé krajské dopravy, která denně 
přepraví zhruba 55 000 cestují-
cích, budou podle odhadů zhru-
ba 600 milionů ročně. Kraj bude 
muset pořídit 250 autobusů a za-

jistit zhruba 500 řidičů. „Nabídli 
jsme také řidičům Správy a údrž-
by silnic Ústeckého kraje, že si 

mohou rozšířit řidičské opráv-
nění. V případě potřeby bychom 
tyto šoféry mohli i pro autobusy 
využít,“ řekl už dříve hejtman 
Oldřich Bubeníček.  (pur)

ÚSTECKÝ  KRAJ – Hospodaření 
Ústeckého kraje v loňském roce 
skončilo přebytkem 884 miliónů 
korun. Nejvíce v  loňském roce 
kraj vynaložil na vzdělávání 
a školské služby. Kapitálové 
výdaje činily pouze 6, 49 pro-
cent celkových výdajů. 

Ze skutečně realizovaných 
příjmů ve výši 15 099 000  000 
Kč tvořily hlavní příjmy účelo-
vě vázané transfery především 
z Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR v celkové 
výši 7 545 000 000 Kč. Daňové 
příjmy byly naplněny v objemu 

4 987 000 000 Kč. V porovnání 
s posledním upraveným roz-
počtem byly příjmy přeplněny 
o 91  000  000 Kč, tedy o 0,61 
procent. Celkové výdaje kraje za 
rok 2016 činily 14 215 000 000 
Kč, z toho běžné výdaje byly ve 
výši 13 293 000 000 Kč a kapitá-
lové výdaje ve výši 922 000 Kč. 
Největší podíl výdajů 55,88 % 
představovala oblast vzdělávání 
a školských služeb. Tato oblast 
zahrnuje především transfery ze 
státního rozpočtu na přímé ná-
klady regionálního školství. 

(pur)

ÚSTECKÝ KRAJ – Kraj připravuje dva dotační programy v rámci soci-
álních služeb. První je určen na prorodinné aktivity, druhý na služ-
by protidrogové politiky. Celkem kraj vyčlení na oba programy 3,5 
miliónu korun.

V předchozích letech vyhla-
šoval Ústecký kraj dotační pro-
gram „Podpora sociálních služeb 
a aktivit zaměřených na podpo-
ru rodiny“. Zahrnoval podporu 
sociálních služeb včetně služeb 
protidrogové prevence i podpo-
ru prorodinných aktivit v rámci 
jednoho dotačního titulu. „Pro 
rok 2016 a 2017 byl již dotační 
program v oblasti prorodinných 
aktivit vyhlášen samostatně. Pení-

ze půjdou na aktivity zaměřené na 
podporu rodiny, poradenství, vzdě-
lávací a tréninkové aktivity s cílem 
zvýšení rodičovských kompetencí, 
poradenství v oblasti rodiny a ro-
dičovství a provozované v mateř-
ských a rodinných centrech,“ uvedl 
Martin Klika, náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje. 

Na dotační program „Podpo-
ra Ústeckého kraje na sociální 
služby protidrogové politiky 

2018“ je v  krajském rozpočtu 
vyčleněno tři milióny korun. 
„Důvodem pro oddělenou pod-
poru protidrogových služeb je 
tíživá situace v oblasti závislostí 
v našem kraji a specifičnost po-
skytovaných služeb, které nejsou 
přínosné pouze cílové skupině 

osob závislých či závislostí ohro-
žených, ale všem obyvatelům 
kraje. Problematika závislostí 

má ve svém důsledku dopady 
ve sféře sociální, zdravotní, eko-
nomické i v otázce bezpečnosti 
a ovlivňuje kvalitu života v regi-
onu. Podpořeny v rámci progra-
mu budou konkrétně - odborné 
sociální poradenství, kontaktní 
centra, služby následné péče, 
terapeutické komunity a terén-
ní programy,“ doplnil Martin 
Klika. Dotační program bude 
zveřejněn 10. 7. 2017 a žádos-
ti o dotace se budou podávat 
v období od 14. 8. 2017 do 31. 8. 
2017. Oba programy musí ještě 
schválit Zastupitelstvo Ústecké-
ho kraje.  (pur)

LITVÍNOV - Kronika města 
Litvínova  za rok 2016 obsahuje 
240 stran a 12 měsíčních příloh. 
Kroniku vedl Václav Novotný. 
Rejstřík sestavil nově nastupu-
jící kronikář Vlastimil Doležal. 
V  kronice je zaznamenáváno 
počasí, politický a veřejný ži-
vot, úprava města, doprava, 
spoje, změny životního prostře-

dí, hospodářský život, sociální 
vývoj, školství, kultura a sport. 
Ke kronice jsou vedeny přílohy, 
které doplňují záznamy podle 
kalendářních měsíců. V  přílo-
hách jsou archivovány novinové 
výstřižky, plakáty, nosiče a další 
doplňující materiály vztahující 
se k příslušné zprávě kroniky. 

(pur)

LITVÍNOV - Radní Litvíno-
va vzali na vědomí hodnocení 
nabídek veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na stavební úpravy 
komunikací a veřejného osvět-
lení v ulicích Janáčkova a Skal-
ní v Litvínově. Firma HERKUL 
Obrnice předložila ze tří zájem-
ců nejnižší nabídkovou cenu 
3 871 996 Kč a byla vybrána jako 
dodavatel. Stavební práce zahr-
nují rekonstrukci komunikace, 
autobusové zastávky a přileh-

lých ploch v ulicích Janáčko-
va, Skalní a PKH v Chudeříně. 
Komunikace je užívána jako 
přístupová k jednotlivým rodin-
ným domům. Komunikace bude 
z asfaltového betonu, chodník ze 
zámkové dlažby. Součástí úprav 
je i autobusová zastávka. Veřej-
né osvětlení zahrnuje osazení 
pěti nových lamp pro přechody. 
V Janáčkově ulici bude provede-
na výměna 8 lamp včetně kabe-
lového vedení.  (pur)

LITVÍNOV - Rada města 
Litvínova doporučila zastupite-
lům přijetí daru v hodnotě 159 
996 Kč od Ústeckého kraje. Bez-
pečnostní rada Ústeckého kraje 
projednala a doporučila ná-
kup technického vybavení pro 
Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů Litvínov, a to čtyř kusů 
dýchacích přístrojů Dräger PSS 
4000. Oficiální předání daru se 
uskuteční 23. září v Děčíně při 
příležitosti finále soutěží TO-
HATSU FIRE CUP 2017 a STI-
MAX CUP 2017 Ústeckého kra-
je. (pur)

LITVÍNOV - Litvínov dlou-
hodobě pronajímal plochy pro 
reklamu za nejnižší cenu v okolí. 
Zatímco průměrná cena plochy 
pro reklamu v okolních městech 
je 55 korun za metr čtvereční 
a den, Litvínov pronajímal do-
sud metr čtvereční za 100 korun 
za měsíc. Rada města schválila 
novou cenu, a to 60 korun za 

metr čtvereční a den. Na pro-
nájem plochy si zájemce musí 
podat žádost. Povinnou součástí 
žádosti je příloha, ve které bude 
uveden podrobný popis objek-
tu, podrobný popis reklamního 
zařízení, včetně rozměru a gra-
fického znázornění, které bude 
na objektu umístěno. 

(pur)

MEZIBOŘÍ - Na základě vý-
běrového řízení schválili radní 
města Meziboří veřejnou zakázku 
na I. etapu revitalizace parku Přá-

telství a středu města. Práce pro-
vede společnost GREEN PRO-
JECT, která zakázku získala za 
cenu 9 533 212 Kč s DPH.  (pur)

LITVÍNOV - Na návrh ta-
jemníka městského úřadu jme-
novali radní od 1. července do 
funkce vedoucí odboru inves-
tic a regionálního rozvoje Evu 
Rambouskovou. Do výběrového 
řízení se přihlásily dvě uchazeč-
ky. Obě splnily předpoklady pro 

výkon funkce. V rámci osobních 
pohovorů prezentovaly své před-
stavy o praktickém výkonu dané 
pracovní pozice a zároveň zod-
pověděly dotazy členů výběrové 
komise. Eva Rambousková je 
zaměstnancem městského úřadu 
v uvedeném odboru.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Rada města 
schválila záměr pronajmout ne-
bytové prostory na nám. 8. květ-

na. Nájemce prodejny masa dal 
ke 30. červnu výpověď a prodej-
na provoz končí.  (pur)

Kronika loňska má 240 stran

Osvětlení čeká oprava

Kraj bude provozovat vlastního dopravce

IPro kraj bude vlastní společnost 
znamenat zhruba stejné nákla-
dy, jako jsou ty současné, kdy 
kraj najímá čtyři externí doprav-

ce.

Dýchací přístroje pro hasiče

Dražší plochy na reklamu

Opraví se park Přátelství

Ve vedení opět žena

Meziboří bez masny

 Kraj hospodařil s přebytkem

Připravují se dotace pro rodiny 
a na protidrogové služby

IDotační program bude zveřejněn 
10. 7. 2017 a žádosti o dotace se 
budou podávat v období od 14. 8. 
2017 do 31. 8. 2017.

Podobných autobusů bude muset Ústecký kraj pořídit 250, bude totiž provozovat vlastní dopravu.
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MEZIBORI - Mezibořští radní na posledním jednání projednali petici 
občanů. Proti budování plánovaného parkoviště v ulici Nad Parkem 
ji podali obyvatelé této lokality. Peticí se bude zabývat Zastupitel-
stvo města Meziboří na svém nejbližším jednání. Radní nedoporuči-
li zastupitelům stavbu parkoviště zrušit. 

„Projekt parkoviště v ulici 
Nad Parkem byl naplánován 
na základě schválené Změny č. 
1. územního plánu. V průběhu 
projednávání této změny neby-
la vznesena žádná námitka ani 
připomínka ze strany občanů 
k plánované změně území z plo-
chy veřejné zeleně na parkoviště. 

Nové parkoviště by mělo mít ka-
pacitu 40 parkovacích míst. Dále 
by v  tomto místě měl být vybu-
dován nový chodník, veřejné 
osvětlení a vysazena náhradní 
zeleň. Parkoviště je od obytných 
domů odděleno veřejnou zelení. 
V  současné době už město na 
přípravu na realizaci parkoviště 

vynaložilo více než 132 tisíc ko-
run,“ informovala radní vedou-
cí Odboru majetku, výstavby 
a životního prostředí Gabriela 
Soukupová. 

Radní dále schválili pravidla 
pro přidělení vyhrazeného par-
kovacího místa. V  pravidlech 
mimo jiné stojí, že nové vy-
hrazené parkovací místo bude 
povoleno pouze do 70 procent 
počtu parkovacích míst kapaci-
ty parkoviště a na dobu nejvýše 
pěti kalendářních let.  

(pur)

MOST - Zaměstnanci Unipetrolu, největší rafi nérské a petrochemic-
ké společnosti v České republice, opět podpořili dobrou věc. Jejich 
každoroční charitativní sbírka nazvaná Splněná přání letos vynesla 
dětem z Dětského domova v Mostě celkem 130 590 korun. 

„Zaměstnanci si sami vybí-
rají, kterou ze spolupracujících 
neziskových organizací podpoří. 
Vybranou částku poté Unipetrol 
zdvojnásobí,“ vysvětluje princip 
fungování sbírky Jiří Hájek, ře-
ditel firemní komunikace skupi-
ny Unipetrol. Na Mostecku Uni-
petrol dlouhodobě spolupracuje 
s Dětským domovem v Mostě. 
Darované peníze budou rozdě-
leny mezi dětský domov, zaříze-
ní okamžité péče a Dům na půl 
cesty a použity na modernizaci 
vybavení a nákup věcí nezbyt-
ných pro každodenní provoz. 
Celkově vynesla finanční sbírka 
Splněná přání 396 950 Kč. Vy-

brané prostředky byly rozděle-
ny mezi neziskové organizace 
v Mostě, Brně, Pardubicích, 
Kralupech nad Vltavou. Během 
dosavadních šesti ročníků se 
podařilo zaměstnancům Unipe-
trolu předat potřebným již 1 230 
000 Kč.

Společnost Unipetrol zaměst-
nává 4 500 lidí v Česku, velkou 
část z nich v Ústeckém kraji, kde 
patří mezi nejvýznamnější za-
městnavatele. Spolu se svými za-
městnanci se aktivně zapojuje do 
péče o okolní prostředí. Každo-
ročně pořádá zaměstnaneckou 
sbírku Splněná přání, jejíž výtě-
žek jde na podporu neziskových 

organizací v Ústeckém, Středo-
českém a Pardubickém kraji. 
V rámci pravidelných dobrovol-
nických dnů zaměstnanci v těch-
to neziskových organizacích 
také pomáhají. Unipetrol dále fi-
nančně podporuje přilehlé obce 
a města a financuje pravidelné 
vypouštění ryb do řek Bílina 
a Labe.V rámci propagace tech-
nických oborů a vzdělávání žáků, 
studentů i učitelů Unipetrol spo-
lupracuje s řadou středních škol 
v severních a západních Čechách 
a s  Vysokou školou chemicko-
-technologickou v  Praze. V  le-
tošním roce založil nadaci Uni-
petrol, která rozdělí minimálně 
šest milionů korun mezi střední 
školy a středoškolské a vysoko-
školské studenty z  celé České 
republiky v oblasti stipendijních 
a grantových programů. (nov)

Zaměstnanci Unipetrolu 
opět plnili přání

Jiří Hájek, ředitel fi remní komunikace skupiny Unipetrol, předává Marcele Stütz, ředitelce dětského domova 
Most, výtěžek zaměstnanecké sbírky v hodnotě 130 590 Kč.

O petici rozhodne zastupitelstvo 

Nejlepší sportovci a umělci Litvínova už mají ocenění
LITVÍNOV – Vedení Litvínova ocenilo na třetím setkání v letošním roce poslední skupinu nejlep-
ších sportovců a umělců Litvínova. Nechybělo ocenění pro Josefa Malypetra za dlouholetý přínos 
pro Základní uměleckou školu Litvínov, pro mladé sportovce i úspěšné umělce a hudebníky, pro 
úspěšné studenty Střední odborné školy Hamr nebo například nejlepší litvínovské kynology.  Kom-
pletní seznam oceněných najdete na Homerlive.cz. Na snímku úspěšná litvínovská krasobruslařka 
Klára Červenková.  (pur) 

HÁJ U DUCHCOVA – Prohlédnout si terapeutické dílny, pokoje i her-
ny a ostatní prostory DSS Háj u Duchcova měli návštěvníci možnost 
během letošního prvního dne otevřených dveří. Ten se konal v rám-
ci projektu Sousedé vedle nás – pokračujeme spolufi nancovaného 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Klienti DSS Háj u Duchcova 
předvedli během dne otevřených 
dveří návštěvníkům zařízení, 
jaké aktivity jsou pro ně běžné 
a co vše dokážou většinou jen 
s  malou pomocí personálu. Ne-
chyběl tanec, sportovní hry nebo 
třeba ukázky tvorby z keramické 
terapeutické dílny. „Během akce 
jsme chtěli lidem předvést, co vše 
naši klienti umí. Dokázat jim, že 
jsou to šikovní a aktivní lidé, je-
jichž schopnosti se v našem zaří-
zení rozvíjí. Mezi našimi klienty 
jsou i ti, kteří zvládnou žít sa-
mostatně mimo brány sociálního 
zařízení v chráněném bydlení jen 
s malou pomocí našich sociálních 
pracovníků. A právě to je základ-
ní princip transformace. Chceme 
návštěvníkům akce ukázat a při-
blížit veškeré výhody samostat-
ného bydlení lidí s  postižením. 
Více soukromí, začleňování do 
společnosti, život v realitě. DSS 
Háj u Duchcova už v  minulosti 
realizoval projekt Sousedé ved-
le nás. Nyní na něj navazujeme 
dalším projektem Sousedé vedle 
nás – pokračujeme. Chceme, aby 
se naši zaměstnanci, především ti 
ze zařízení v Nové Vsi v Horách, 
díky projektu na přechod klientů 
do chráněného bydlení dobře při-
pravili. Se vzděláváním v  oblasti 
transformace sociálních služeb 
ale pokračují i sociální pracovníci 
v  Háji u Duchcova,“ říká ředitel 
DSS Háj u Duchcova Oldřich 
Malý. V  rámci projektu už pro-

běhly kurzy pro sociální pracov-
níky, bude také vypracována ak-
tualizace plánu transformace pro 
zařízení v  Nové Vsi v Horách, 
který už v domově v Háji u Du-
chcova funguje. S průběhem pro-
jektu a úspěšnosti transformace 
sociálních služeb do chráněné-
ho bydlení se veřejnost mohla 
přesvědčit nejen na uplynulém 
dnu otevřených dveří, ale také 
na sportovních hrách spojených 
s workshopy a prezentačními se-
mináři.  S průběhem a principy 
transformace se mohli návštěv-
níci zařízení seznámit také na 

prezentaci, která byla spuštěna 
po celou dobu akce. „Jsem rád, 
že se nám transformace daří. 
Pro naše klienty je to příležitost, 
jak se začlenit do běžného života. 
V současné době v chráněném by-
dlení žije už deset našich klientů. 
Máme tři byty v Háji u Duchcova 
a jeden byt v Oseku. V dohledné 
době plánujeme pořídit další by-
dlení v Oseku, abychom za brány 
sociálního zařízení dostali více 
samostatných klientů,“ uvedl 
dále Oldřich Malý. Na přesun 
do chráněného bydlení ale musí 
nejprve sociální pracovníci kli-
enty dobře připravit.  Právě s tím 
jim pomáhá projekt Sousedé ve-
dle nás – pokračujeme. Projekt je 
podpořen z Evropského sociální-
ho fondu, OP Zaměstnanost.

(pur)

Jak se žije lidem s postižením 
v sociálním zařízení i mimo ně 

Den otevřených dveří zahájil ředitel zařízení Oldřich Malý (vlevo).
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám nerez dřez s odka-

pávačem, zánovní 44x88 450 Kč, 
kupeckou váhu 500 Kč, nářezový 
stroj 500 Kč – v Mostě. Telefon 607 
277 880 večer.

 ■ Kdo by za úplatu posekal kaž-
dých cca 20 dnů benzi sekačkou 
menší zahrádku, včetně odvozu 
trávy. Volejte na tel.: 604 103 485 
po 19. hod.

 ■ Prodám mrazák perfekt, 7 
šuplíků 2 000 Kč, lednice s mrazá-
kem 2x privileg, Siemens 2 000 Kč, 
použité, funkční – v Mostě. Telefon 
607 277 880 večer.

 ■ Prodám 35 ks pozinkovaného 
plechu použitého 140 Kč/ kus, 
sporák na propan butan 2 200 Kč. 
Telefon 607 277 880 večer.

 ■ Nabízím výbavičku na mimin-
ko na první půlrok, bezvadný stav, 
moderní, domluva telefonicky, 
levně. Telefon 737 586 243

 ■ Na campování nabízím 2 spací 
pytle, pěkné na zipy, 200 Kč/ kus. 
Telefon 737 586 243

 ■ Prodám mechanický psací 
stroj zn. Consul, normální válec, v 
bezvadném stavu, 100% funkční. 
Cena dohodou. Telefon 602 930 
953

 ■ Prodám oranžovou sedací 
soupravu 3+1+1, spěchá, zacho-
valá. Cena dle dohody. Telefon 607 
784 645

 ■ Prodám urnový hrob na sta-
rém hřbitově. Cena 10 000 Kč. Te-
lefon 723 114 839 večer.

 ■ Prodám vše o Mostě – sběratel. 
Telefon 602 879 493

 ■ Koupím staré hračky stavebni-
ce, merkur, vláčky merkur, auta na 
bowden, pásáky, indiány z NDR aj.. 
Telefon 608 224 183

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám byt 3+1 v Litvínově na 

Osadě. Cena: 850 000 Kč. Telefon: 
775 682 969

 ■ Prodám garáž v ulici Pionýrů 
v Mostě, elektřina není zavedena. 
Cena 70 000 Kč. Telefon: 737 818 
916

SEZNÁMENÍ
 ■ 66 letý nekuřák, abst., středo-

školák, 180/96, hledá příjemnou 
ženu pro spolužití. Užít si volného 
času pro procházky, výlety, houby. 
Bydlím v RD na Lounsku. Telefon: 
721 310 917

 ■ Vdova hledá kamarádku – ne-
kuřačku, která je sama. Ve věku 
60 – 73 let. Na občasné posezení 
u kávy. Zn. Most. Telefon 733 733 
924

 ■ Pohodová paní 75/170 neku-
řačka z Mostu by ráda pozvala 
pohodového pána nekuřáka k 
občasným schůzkám. Telefon 731 
389 028

 ■ 66 letý nekuřák, abst., středo-

školák, 180/96, hledá příjemnou 
ženu pro spolužití. Užít si volného 
času pro procházky, výlety, houby. 
Bydlím v RD na Lounsku. Telefon: 
721 310 917

 ■ Nějaký fajn chlap se ještě na-
jde 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. Mož-
no se i přistěhovat. Telefon: 705 
233 646

VZPOMÍNKA
 ■ 15. června by 

oslavila 80. naroze-
niny naše maminka, 
paní Marie Doubra-
vová. Zároveň letos 
23. prosince uplyne 
41 let od jejího úmrtí. Vzpomínají 
synové František a Zdeněk s rodi-
nami.

Výhodné ceny

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SLEVY V REGIONU
S CENTRAL KLUBEM!

Více na www.centralklub.cz
nebo v infokoutku OC.

/occentralmost centralmost

Základní škola a mateřská 
škola v Mostě hledá 

kuchaře/kuchařku. 
Možno i důchodce/důchodkyně. 

Vítáme praxi v oboru. 
V případě zájmu pište na 

mail offi ce@amaschool.cz, 
tel. 702279927

Prodám dětský golfový bag (7-9 let), 
půlset. Po prvním hráči, používaný rok 
a půl. Cena 1.200,- Kč (původní cena 
3.700,- Kč). Tel: 739 030 454
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V sobotu na memoriál 
Václava Žaloudka

Letní stadion v  Litvínově 
bude v  sobotu hostit další 
ročník fotbalového memo-
riálu Václava Žaloudka, ně-
kdejšího dlouholetého hráče 
Litvínova. K turnaji fotbalis-
tů dříve narozených se sjede 
celkem osm týmů. Začíná se 
v 10 hodin. 

Golfové narozeniny

Na neděli 11. 6. 2017 při-
padlo 24. výročí založení 
I. Golf Clubu Most a tak je 
jasné, že první nadcházející 
turnaj nemůže být jiný, než 
tradiční   NAROZENINO-
VÝ. Tato událost nastane 
již v sobotu 17. 6. 2017 od 
8.30 hodin. Klub vstoupil 
do závěrečného roku první-
ho čtvrtstoletí své existence 
a rozhodně si nemůže stě-
žovat, že by měl jednotvárný 
život - byl hýčkán i pomlou-
ván, obdarován i okraden, 
téměř zničen a opět pozved-
nut, ale kdykoliv byl na kole-
nou, vždy se našli lidé, kteří 
ukázali, že jim osud nejstar-
šího golfového klubu v Ús-
teckém kraji není lhostejný. 
Klub se již dávno přehoupl 
do dospělého věku a tak se 
snaží, aby byl po dřívějších 
dětských bolestech i stabil-
ní a respektovanou součástí 
sportovního dění na Mos-
tecku. Restart byl zahájen 
a nezbývá než věřit, že další 
měsíce povedou jen k pro-
speritě, zásadnímu zvyšová-
ní kvality, spojené se změnou 
infrastruktury i k rozvoji 
klubového dění. Turnaj je za-
řazen do SPRING SUMMER 
TOUR 2017. 

Mostecký fotbalový 
klub míří do 
Rakovníka

K poslednímu divizní-
mu utkání, nejméně na rok, 
míří již dnes, tedy v pátek 16. 
června, Mostecký fotbalový 
klub do Rakovníka. Zde se 
představí od 18 hodin.

Souš zakončí 
úspěšnou sezonu 

v Boru
Do Nového Boru zajíždí 

k  poslednímu utkání úspěš-
né divizní sezony celek fot-
balistů Baníku Souš. Ten 
zde nastoupí proti domácím 
v sobotu 17. června od 14.30 
hodin.

Litvínovští fotbalisté 
jedou do Brné

Poslední kolo sezony má 
na programu krajský přebor 
fotbalistů. V  něm zajíždí 
hráči FK Litvínov k  utkání 
na hřiště soupeře, a sice do 
Brné, kde se hraje v  sobotu 
17. června. Začíná se v  17 
hodin. 

Horní Jiřetín pád 
nedokázal odvrátit
Fotbalisté Sokola Horní 

Jiřetín se představí v posled-
ním kole krajského přeboru 
v  kopané dospělých na do-
mácím hřišti. Bude to však 
pro ně smutné loučení se se-
zonou, protože se jim nepo-
dařilo odvrátit pád a již před 
posledním duelem je jasné, 
že jsou sestupujícím ze sou-
těže.  (jak)

MOST – Mostecká sportovní hala zažila házenkářský svátek. Český 
reprezentační výběr totiž na mostecké palubovce porazil národ-
ní tým Turecka v  baráži o postup na mistrovství světa 2017. Svou 
čtyřbrankovou výhru teď musel ještě potvrdit při čtvrteční odvetě 
v Ankaře. 

Dva raketové vstupy do kaž-
dého z poločasů, avšak dalších 
padesát spíše protrápených mi-
nut. České házenkářky dotlačily 
dramatický souboj s Tureckem 
do vítězného konce, za nevy-
dařený výkon si však vysloužily 
pokárání trenéra. 

„Těžko se takový zápas hodno-
tí. Jsem velmi nespokojený s pří-
stupem hráček v prvním poločase 
i s jejich výkonem. Tento výkon 
není hoden kvalifikace na šampi-
onát. Neproměněné šance, vymýš-
lení v nevhodných situacích, špat-
ná obrana, špatná komunikace 
mezi hráčkami. Turkyně nás pře-
hrávaly kombinacemi, o kterých 
jsme věděli, že je hrají. Snad bych 
řekl, že si náskok těch čtyř branek 
ani nezasloužíme. V házené čtyři 
góly nejsou nic, v Turecku to bude 
hodně těžké a s takovou hrou ještě 
víc,“ řekl po utkání kouč nároďá-
ku Jan Bašný. 

Na jeho slova reagovala Mar-
kéta Jeřábková, autorka šesti 
branek v utkání. 

„Nedivím se trenérovi, že byl 
nespokojený. To, co jsme tady 

předvedly, v Turecku stačit ne-
bude. Dostat doma pětadvacet 
branek, když bojujeme o MS, 
není dobré. V soubojích jedna 
na jednu s brankářkou jsme 
v útoku selhaly. Na to, kolik 
jsme měly šancí, je naše skóre 
špatné. Turkyně nás nezasko-
čily, měly bychom se zamyslet 
samy nad sebou. Bylo to našimi 
chybami. Vzhledem k tomu, že 
se to tahalo o těsné skóre, ne-
jsou čtyři branky špatné, ale 

chtěly jsme uhrát lepší výsledek. 
V Turecku to bude velmi těžké,“ 
prozradila. 

Česká republika – Turecko 
29:25 (15:15). Nejvíce branek 
Česka:  Hrbková 11/6, Jeřáb-
ková 6, Malá 3, Marčíková 3, 
Šetelíková 2. Nejvíce branek 
Turecka: Ozel 6, Iskit 5, Akgun 
4. Rozhodčí: Antič, Jakovljevič 
(SRB).  Vyloučení:  1:3.  Sedmi-
metrové hody: 6/9 - 2/2. Sestava 
týmu České republiky: Müll-
nerová, Kudláčková, Satrapo-
vá - Knedlíková, Ryšánková, 
Růčková, Kutlvašrová, Kordov-
ská, Adámková, Marčíková, 
Šetelíková, Zachová, Jeřábková, 
Malá.  (jak)

OSTRAVA - O  uplynulém víken-
du se v Ostravě a Pardubicích ko-
nala mistrovství České republiky 
v  plavání třináctiletého, resp. 
čtrnáctiletého žactva. Z Ostravy 
přivezla litvínovská plavkyně 
Kamila Javorková čtyři mistrov-
ské tituly a dvě stříbrné medaile. 
Potvrdila tím svou pozici abso-
lutní plavecké špičky ve své kate-
gorii napříč Českou republikou. 

Na tratích 100 m volný způ-
sob (1:01,37), 200 m volný 
způsob (2:13,65), 200 m polo-
hový závod (2:30,18) a 400 m 
polohový závod (5:23,82) se 
soupeřky marně snažily dohnat 
plavkyni ve žlutočerné čepičce. 
Nedala jim šanci a právem jí tak 

patří čtyři tituly mistryně Čes-
ké republiky. Na tratích 100 m 
motýl (1:08,78) a 200 m motýl 
(2:38,10) navíc ještě získala Ja-
vorková stříbrné medaile a její 
jedinou přemožitelkou byla vy-
nikající motýlkářka z  Jindři-
chova Hradce, se kterou se 
vyrovnaně přetahovala v  obou 
náročných motýlkových disci-
plínách o příčky nejvyšší. 

V Pardubicích zastupovali 
čtrnáctileté žactvo Alexandra 
Letalíková na tratích 100 a 200 
prsa, 400 volný způsob, 200 mo-
týl a 400 polohový závod a Josef 
Jupa na tratích 100 znak, 200 
znak, 100 motýl a 200 motýl. 

(has, jak)

MOST -K  poslednímu domácímu utkání této fotbalové sezony na-
stoupili hráči Baníku Souš proti středočeskému celku z  Hostouně. 
Oba celky mohly hrát v klidu, jelikož jim nehrozil sestup či šance na 
postup a také v tomto duchu se utkání odehrálo. Střetnutí se změ-
nilo ve střeleckou exhibici. V utkání diváci viděli nevídaných devět 
gólů. Souš navíc překonala rekord v počtu získaných bodů v sezoně. 

„Zápas, který ukázal, že hosté 
z Hostouně mající již divizní jis-
totu i na příští rok, hrají kvalitní 
fotbal, jen výsledky nejsou zatím 
korunovány body, a tím i lepším 
postavením v tabulce. Celých 90 
minut bylo na co koukat, padlo 
rekordních 9 branek na našem 
hřišti s tím, že náš vítězný gól 
jsme vstřelili dvě minuty před 
koncem a těmito 3 body jsme 
překonali rekordních loňských 
52 bodů! Některé posty a nutné 
alternace v sestavě dokázaly, 
že i takto hubený, ale hodnot-
ný kádr dokáže svojí kvalitou 
hrát dobrý fotbal a dosáhnout 
na špičku divize a do budoucna 
možná i na ještě lepší umístění 
o úplnou špičku tabulky. V po-
sledním utkání v  Novém Boru 
se budeme snažit uhájit čtvrté 
místo a ještě vylepšit bodové 
skóre letošního ročníku,“ řekl 
k průběhu utkání trenér Souše 
Pavel Koutenský, který zároveň 

dodal, že u týmu končí. „Byl 
to můj poslední domácí zápas 
v barvách Baníku Souš, kde 
jsem prožil krásné čtyři divizní 
roky a tento výsledek s našimi 
překonanými rekordy a všemi 
umístěními jsou vyjádřením 
naší společné práce, která byla 
právě na začátku naší mise 
nastartována pro důstojné po-
stavení Baníku Souš v divizní 
soutěži. Dokonce se podařilo 
dostat náš tým do pozice nejlep-
šího fotbalového klubu v Mostě, 
kde se ještě před čtyřmi lety hrá-
la druhá liga. Chtěl bych tímto 
poděkovat všem fanouškům, di-
vákům, celému vedení a mana-
gementu oddílu a samozřejmě 
hráčům za tyto fotbalové roky 
a odvedenou práci pro Baník 
Souš,“ uzavřel Koutenský.

Baník Souš - Sokol Hostouň 
5:4 (2:1). Branky:  62. a 73. Ští-
pek, 40. Johana, 44. Zápotocký, 
87. Hynek - 31. Trnka, 57. Ma-

rek, 67. Viduna, 75. Kmdžija 
Sestava Souše: Unger – Pátek, 
Johana, Prokop (19. Christof), 
Popelka – Nobst (31. Hynek) 
– Zápotocký, Wagner (79. Ma-
tyáš), P. Hlaváček – Štípek (90. 
Jíra), Kopta (77. Kovář). 

Poněkud hořkou příchuť 
mělo utkání tohoto divizní-
ho kola pro hráče Mosteckého 
fotbalového klubu, kterým se 
nepodařilo zastavit pád a s de-
finitivní platností v příští sezo-
ně určitě divizi hrát nebudou. 
Ti sice na domácím hřišti pře-
stříleli Libiš 4:3 (2:2), nicméně 
k  udržení to nepomohlo. Mo-
stecký fotbalový klub je před 
posledním kolem na 14. místě, 
tedy v  zóně sestupu a na tři-
náctou Hostouň ztrácí tři body. 
I kdyby ji však bodově dohonil, 
má Houstouň lepší skóre. 

MFK – Sokol Libiš 4:3 (2:2). 
Branky: 13. A. Weickert, 15. 
Stožický, 55. Stožický, 60. Ti-
chý - 19. Šenkeřík, 34. Dušek, 
65. Křtěn. Sestava MFK: Hlaváč 
– Svoboda, Horyna, Zd. Machá-
ček, Lácha, Stožický, Pavlíček, 
Tichý (89. Boušek), A. Weic-
kert, Hána (46. Zd. Weickert), 
M. Macháček.  (jak) 

MOST - Už o tomto víkendu bude centrem zájmu fanoušků moto-
ristického sportu velký závodní okruh mosteckého autodromu. 
Na severu Čech totiž pokračuje seriál závodů cestovních a GT vozů 
a formulí zóny střední Evropy The Most FIA Central Europe Zone 
Challenge. Tréninky a kvalifi kaci zájemci mohou sledovat v  pátek 
16. června, v sobotu 17. a v neděli 18. června pak vypuknou ostré 
souboje o body. 

Okruhové mistrovství zóny 
střední Evropy FIA CEZ má 
za sebou pět závodních víken-
dů. Letošní premiéru obstaral 
22. a 23. dubna maďarský Hun-
garoring, o měsíc později pak 
hostil týmy Red Bull Ring v ra-
kouském Spielbergu. Následova-
ly závody na okruzích v Srbsku, 
Slovinsku, tento víkend šampi-
onát přivítá polská Poznaň. Po 
mosteckém závodním víkendu 
se seriál vrátí do České republi-

ky ještě 9. a 10. září, kdy se po-
řadatelství ujme brněnský Ma-
sarykův okruh. Bude zároveň 
poslední zastávkou FIA CEZ 
letošní sezony. FIA CEZ, která se 
jede jako republikové mistrov-
ství plechových aut a formulí, 
zahrnuje divize D2, D4 do 2000 
ccm a D4 nad 2000 ccm.

Mezi tuzemskými účastníky 
letošního ročníku FIA CEZ ne-
chybí Jiří Stránský, který jede 
v  kategorii Divize 4 nad 2000 

ccm. Mostecký jezdec má výho-
du domácího okruhu, který zná 
do každého detailu. Vystřídal 
rally, vrchy i okruhy, od loňska 
jezdí mezinárodní FIA závody. 
Má za sebou i několik závodů 

oblíbeného obnoveného seri-
álu Škoda Octavia Cup. Letos 
jezdí s  Lamborghini Gallardo 
Trofeo ve stáji Mičánek Motor-
sport. Domácí fanoušky potěší 
i talentovaná jezdkyně Gabriela 

Jílková, a to v Divizi 4 do 2000 
ccm. Loňská vítězka ceny Eliš-
ky Junkové v  anketě Zlatý Vo-
lant útočí ve voze Renault Clio 
Cup na nejvyšší příčky a zdat-
ně prohání i mužské soupeře. 
Nejmladším účastníkem šam-
pionátu je teprve šestnáctiletý 
Petr Semerád. Startuje v  Divizi 
2, a to ve Formuli 4 týmu Kře-
nek Motorsport. Boj o vítězství 
ve své kategorii svede zejména 
s o dva roky starším pilotem na 
identickém stroji F4, Václavem 
Šafářem z  Teplicka s  rodinným 
týmem. Servis jeho vozu zajiš-
ťuje Tomáš Chabr, který má na 
okruzích už také něco odježdě-
no. V Mostě to bude první ostrá 
konfrontace obou ambiciózních 
mladíků.  (fou, jak)

Most přivítá souboje vozů zóny střední Evropy

Nevídaná kanonáda na hřišti Souše a 
sestup Mosteckého fotbalového klubu

Házenkářky přetlačily Turecko

PRAHA – Ve dvacátém ročníku 
Českomoravského poháru druž-
stev v billiard-hockeyi šprtci, 
který proběhl v Praze, se neda-
řilo mosteckým týmům. 

BHC StarColor Most nepře-
kročil ligový stín a k nevýraz-
ným výkonům v 1. lize přidal 
až třinácté místo v domácím 
poháru. Druholigový BHC 
StarColor Most B skončil na 
chvostu výsledkové listiny osm-
náctý. Alespoň částečně napra-
vili Mostečtí dojem díky dílčím 
úspěchům v doprovodném tur-
naji jednotlivců. Patrik Purket 
obsadil druhé místo, Jan Ma-
tuščín skončil celkově třináctý 
a zvítězil v kategorii starších 
žáků. Výsledky:

Českomoravský pohár druž-
stev 2017: 1. Prague NHL, 2. 

AK-47, 3. Doudeen Team, …, 
13. BHC StarColor Most, …, 18. 
BHC StarColor Most B. 

Pražský Expres – Český 
pohár, kat. Expres: 1. Michal 
Martinčič (Doudeen Team), 2. 
Patrik Purket (BHC StarColor 
Most), 3. Kateřina Klimková 
(Šprtmejkři Ostrava), …, 12. 
Michal Justra (BHC StarColor 
Most), 13. Jan Matuščín (BHC 
StarColor Most B), …, 15. Jakub 
Schlosser (Sharks 4. ZŠ Most), 
…, 27. Dalibor Frýba (BHC 
StarColor Most), …, 29. Matyáš 
Vaníček (BHC StarColor Most 
B), …, 33. Ondřej Matura (Ne-
topýři Most), 34. Matyáš Vítek 
(SVČ Most), 35. Jozef Matuščín 
(BHC StarColor Most B), …, 38. 
Michal Gašpárek (Tučňáci 14. 
ZŠ Most).  (has, jak)

V Českomoravském poháru 
se Mosteckým nedařilo

Fantastická plavkyně 
Javorková je čtyřnásobnou 
mistryní České republiky
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LITVÍNOV – Kouzlení s kousíčky 
látek předvedly členky litvínov-
ského patchworkového klubu 
na výstavě Rozmarné patch-
workové léto v zámku Valdštej-
nů. K  vidění byly deky a pře-
hozy náročně, s  milimetrovou 
přesností, sešité z malých kusů 
a prošité ve vzorech metodou 
quiltování. Tašky i kabelky vět-
ší či pro malé slečny vytvořené 
s  fantazií vlastní členkám klu-
bu. Polštáře a prostírání a do-
konce i mistrovské dílo, ručně 
šitá interaktivní kniha pro malé 
děti.

„Členky patchworkového klu-
bu v  Litvínově jsou mistryně 
svého oboru. Vytváří dokona-
lá díla, a navíc jsou ochotny se 
o své umění podělit s ostatními. 
Během výstavy si tak lidé mohli 
prohlédnout nejen dokončené 
výrobky, ale patchworkářky 
ukázaly také, jak se při šití 
postupuje, a předvedly svá 
díla v  několika fázích vý-
roby. Dokonce si mohli 
návštěvníci na dílnič-
kách také patchwork 
vyzkoušet,“ chválila 
ženy z patchworkové-
ho klubu Dáša Wo-
hanková z propagace 
města. Už v  minu-
losti se patchwor-
kový klub rozhodl 
přispět dobré věci. 
Pro dětskou on-
kologii v  motolské 
nemocnici šijí ženy 
z  klubu polštářky, 
vlaječky a batůžky pro 
malé pacienty. „Pokra-

čovat chceme i letos a zapojit se 
může široká veřejnost z Litvíno-
va. Ušité polštářky pak budeme 
dražit v  rámci Svatomichaelské 
slavnosti. Utržené peníze si od-
vezou lékaři z  motolské nemoc-
nice a určeny budou na aktivity 
pro onkologicky nemocné děti. 
Ani polštářky, které se nevydra-
ží, nepůjdou na zmar. Z těch se 
pak budou radovat malí pacienti 
přímo v motolské nemocnici,“ 
vysvětlila Dáša Wohan-
ková.  (pur) 

ROZMARNÉ 
patchworkové 

LÉTO 
v zámku Valdštejnů 


