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   Duchové na 
Hněvíně

MOST – V neděli 25. 
června od 10 hodin 
připravilo Divadlo 
rozmanitostí na hradě 
Hněvín pohádkovou 
rodinnou komedii Ať 
žijí duchové s živou 
hudbou. Vstupné: děti 
100 Kč, dospělí 200 Kč.

  Hurá na prázdniny

MOST – Soutěže a 
hry, ukázku výcviku 
služebních psů měst-
ské policie a opékání 
buřtíků pořádá v úterý 
27. června od 10 do 12 
hodin na své zahradě 
Středisko volného času.

  Prohlídka hraček 

LITVÍNOV – Ve středu 
28. června od 15 hodin 
proběhne na zámku 
Valdštejnů komento-
vaná expozice Historie 
výroby hraček HUSCH 
v Horním Litvínově. 
Prohlídku provázejí M. 
Smah a M. Widenský. 
Vstupné 10 Kč.

H
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O, čili voda, se stává velmi významnou komoditou. O rozdělení peněz z vodného a stočného budou nově  rozhodovat města a obce.

MOSTECKO – Akcionáři společnosti Severočeská vodárenská roz-
hodli o budoucnosti vodárenství v regionu. Zástupci měst a obcí 
odhlasovali odkup 50,1 procenta akcií společnosti Severočeské vo-
dovody a kanalizace od francouzské společnosti Veolia. Znamená 
to, že SVS získá plnou kontrolu nad vodárenstvím v severních Če-
chách již v roce 2018.

Pro tuto variantu hlasovalo 
celkem 164 měst a obcí z 224 
přítomných. Jen 10 akcionářů 
bylo proti. 47 měst a obcí zne-

jistělo a zdrželo se hlasování. 
Město Most, které je také jed-
ním z  akcionářů, se hlasování 
zdrželo. „Město se zdrželo a to 
s ohledem na to, že jsme to chtěli 
nejprve projednat v zastupitel-
stvu. Dalším důvodem byl i fakt, 
že jsme neměli dostatečný počet 
podkladů ze strany SVS a pod-
mínky odkupu akcií nebyly zcela 
zřejmé. Celá transakce tak byla 
pro nás nečitelná. Záměr odkupu 
akcií nicméně podporujeme...“ 
komentuje náměstek mostec-
kého primátora Marek Hrvol, 

kterého pověřila účastí na valné 
hromadě rada města. 

„Akcionáři SVS svými hlasy 
potvrdili naše společné čtyřleté 
úsilí, jímž bylo dostat vodu a s ní 
spojené provozování v severo-
českém regionu opět pod plnou 
kontrolu měst a obcí. Schválená 
strategie nám umožní ukončit 
bez sankcí provozní smlouvu se 
společností Veolia již v roce 2018, 
tedy o dva roky dříve, než bylo 
původně plánováno. A to bez 
jakýchkoli negativních dopadů 
na kvalitu poskytovaných služeb 
nebo ekonomiku firmy,“ hodno-

tí výsledek klíčového hlasování 
valné hromady společnosti ge-
nerální ředitel SVS Bronislav 
Špičák.

 

ÚSPĚCH: Voda bude pod kontrolou měst a obcí

MOST - Na přelomu letošního 
léta a podzimu bude Česká te-
levize v Mostě a okolí natáčet 
nový komediální seriál s pra-
covním názvem Most. Filmaři 
hledají místní herce a také byty.

Pro seriál hledají filmaři pří-
mo v Mostě dva byty v pane-
lovém domě. První byt větší, 
o velikosti 3+kk, 3+1 nebo 4+kk 
(případně i větší), pokud možno 
moderně zařízený. Druhý byt by 
pak měl být naopak menší, se 
starším zařízením a ideálně více 
barevně vymalovaný. Zájemci 
mohou telefonovat či posílat 
SMS Marii Nejedlé na telefonní 
číslo 728 220 699. 

Ve zmíném seriálu si Moste-
čané budou mít možnost i za-
hrát. V pátek a v sobotu pro-
běhly v mosteckém Repre první 
konkurzy. Filmaři chtějí místní 

obyvatele z řad dospělých i dětí 
obsadit jednak do komparzu, 
ale dokonce i do některých epi-
zodních rolí. O konkurzy byl 
mezi lidmi zájem. Pro začátek 
vyplňovali vstupní dotazníky 
a fotili se pro režiséra a castin-
gového režiséra, který provede 
první výběr. Zájemci o účinko-
vání ve filmu dostanou vyrozu-
mění v průběhu července. 

Námět na seriál vyšel z pera   
autorské dvojice Petr Kolečko 
a Jan Prušinovský, kteří napsa-
li například scénář k seriálu 
Okresní přebor, Čtvrtá hvězda 
či Trpaslík. Po společném fil-
mu Okresní přebor – Poslední 
zápas Pepika Hnátka napsal 
Petr Kolečko spolu s dalšími 
scénář k filmu Masaryk; ten-
to scénář byl oceněn Českým 
lvem. (nov)

IAkcionáři SVS schválili rozdělení 
zisku za rok 2016, a to ve výši 995 
milionů korun. 50 milionů korun 
poputuje do rezervního fondu, 

511 milionů korun do Fondu 2021.
Zbytek zisku ve výši 434 milionů 
korun bude vložen do fondu rein-
vestic. 

Půjčíte fi lmařům byt?

Na konkurz do mosteckého Repre přišlo během dvou dnů přes tisíc lidí 
různého věku, pohlaví i barvy pleti.

IKlíčového hlasování valné hro-
mady se zúčastnilo 224 akcioná-
řů - zástupců měst a obcí v Ús-
teckém a Libereckém kraji - kteří 

představují 90,93 % základního ka-
pitálu společnosti.
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MOST – Vítězi soutěže ROBOSHOP 2017 o robotickou sadu Lego 
Mindstorms se stali žáci Ondřej Ježerský z 8. A a Jakub Hanousek 
z 8. B ze základní školy v ulici Václava Talicha (4. ZŠ).

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem ve spolupráci s měs-
tem Most uspořádala workshop 
s názvem ROBOSHOP 2017 
a na něho navazující soutěž. 
Město tak pokračuje v podpoře 
technického vzdělávání. 

Workshopu a soutěže se zú-
častnili žáci 8. tříd všech zá-
kladních škol v Mostě, kteří 
měli možnost několikadenní 
workshop navštívit a pochopit, 
ale především si vyzkoušet pro-
gramovací jazyk Scratch, a to 
právě formou soutěže. „Soutěže 

se původně zúčastnily týmy ze 
všech základních škol v Mostě, 
přičemž některé zastupovalo 
i více týmů složených z žáků os-
mých tříd. Ti se během několika-
denního workshopu pod vedením 
studentů UJEP seznámili se zá-
klady programování a společně 
měli splnit tři specifické úkoly. To 
se nakonec podařilo pouze dvě-
ma týmům z 15. ZŠ a jednomu 
týmu ze 4. ZŠ. Tyto týmy pak 
před odbornou komisí musely 
prokázat, že na splnění úkolů 
pracovaly samostatně. Nejlepších 

výsledků pak v tomto finále do-
sáhl dvoučlenný tým 4. ZŠ, díky 
němuž škola získala robotickou 
sadu Lego Mindstorms,“ uvedla 
Jitka Tomanová z odboru roz-
voje a dotací mosteckého ma-
gistrátu. 

Workshop s názvem RO-
BOSHOP zaměřený na progra-
mování není první aktivitou, 
kterou si magistrátní úředníci 
pro žáky připravili. Na začát-
ku listopadu minulého roku 
se uskutečnilo mimořádně 
úspěšné Technohraní, kte-
rého se zúčastnilo téměř pět 
stovek dětí a letos bude opět 
pokračovat. Žáci základních 
škol se také účastní exkurzí ve 

strategické průmyslové zóně 
Joseph. „Aktivit je celá řada 
a týkají se nyní především žáků 
základních škol. Do budoucna 
bychom se chtěli zaměřit i na 
děti v mateřinkách. V podpoře 
technického vzdělávání město 
nepolevuje a již nyní můžeme 
žákům přislíbit další zábavné 
workshopy a soutěže zaměřené 
na techniku a vědu,“ uvedla 
dále Jitka Tomanová. Město se 
snaží mostecké děti přivést zá-
bavnou formou k technickému 
vzdělávání, aby měly větší šan-
ci získat kvalitní zaměstnání 
a byly tak konkurenceschopné 
na trhu práce. 

(sol)

MOST – Město Most je v dobré kondici. Ke konci uplynulého roku 
hospodařilo s přebytkem a to ve výši více než čtvrt miliardy korun. 
Jde o nejlepší výsledek hospodaření v posledních letech.   

Rada města doporučila Za-
stupitelstvu města Mostu vzít 
na vědomí zůstatek finančních 
prostředků, přebytek rozpočtu 
a zprávu o výsledku přezkou-
mání hospodaření města. Zá-
roveň doporučila převést 50 
procent finančních prostředků 
rozdílu skutečných daňových 
příjmů a upraveného rozpočtu 
k 31. 12. 2016, tedy více než 

71 milionů korun do fondu 
rezerv a rozvoje na financo-
vání investičních akcí v bu-
doucích letech, například na 
rekonstrukci kulturního domu 
Repre. „Zůstatek prostředků 
města k  31. 12. 2016 je nece-
lých 700 milionů korun, což je 
významné číslo. Přebytek 274 
milionů je nejlepší v  historii 
města. Výsledek je dán dobrou 

prací všech našich organiza-
cí a odborů. Jsme za to rádi,“ 
konstatoval náměstek primá-
tora Marek Hrvol. 

Dobrý hospodářský výsledek 
způsobil jednak dobrý výběr 
daní, ale i úsporná opatření 
u běžných výdajů. „Rozpočet 
jsme měli nastavený velmi kon-
zervativně, a to právě kvůli in-
vestičním akcím, které nás čeka-
jí. Přebytek tak můžeme částečně 
alokovat právě do fondu rezerv,“ 
uvedl dále náměstek Hrvol. 
Zhruba polovina přebytku po-

putuje do fondu rezerv a druhá 
část přebytku zůstane na účtu 
města. „S těmito penězi budeme 
pracovat podle potřeby. Už jsme 
letos udělali poměrně dost věcí 
i v  rámci druhých priorit, tedy 
nad rámec. V případě, že se vy-
skytne něco neodkladného nebo 
vhodného pro realizaci, tedy 
projekty v  rozmezí zhruba dvou 
až čtyř milionů korun, není pro-
blém je udělat. Žádné mimořád-
né akce ale neplánujeme,“ dodal 
ještě náměstek. 

(sol)

MOST – Na Aquadromu se nainstaluje nový odbavovací systém, 
který bude znamenat maximální pohodlí. Pravidelní návštěvníci 
s  permanentkou nebudou muset přes pokladny a na letní bazény 
se dostanou pohodlněji, novým turniketem na minigolfu. Ten bude 
průchodný i pro maminky s kočárky a hendikepované.     

Současná verze pokladní-
ho a odbavovacího systému 
na mosteckém Aquadromu je 
v ČR už jediná a velmi zastara-
lá. Přináší tak spoustu problé-
mů a komplikací nejen provo-
zovateli, kterým jsou technické 
služby, ale také i samotným ná-
vštěvníkům v případě výpadků. 
„Dodavatel systému na něm 
už 4 roky nezajišťuje jakýkoliv 
servis, systém je zastaralý. Ne-
ustále dochází k chybám a není 
možné je napravit. Od začátku 
letošního roku veškeré útraty 
návštěvníků znovu pokladní 
zadávají do systému EET při 
odchodu na hlavní poklad-
ně. Rádi bychom proto systém 
nový a moderní, který funguje 
v  mnoha dalších městech,“ je 
přesvědčený vedoucí provozu 

Aquadromu Miroslav Svobo-
da. V  možnostech současných 
systémů je např. možnost auto-
matického, rychlého odbavení 
stálého zákazníka mimo po-
kladnu, zrychlení odbavování 
a ulehčení práce pokladních. 
„Už v roce 2013 jsme navštívili 
několik koupališť , udělali prů-
zkum a našli jsme dobře propra-
covaný, ucelený pokladní systém, 
který je otevřený a automaticky 
aktualizovaný.  Systém ale ne-
patří mezi nejlevnější, navíc 
k úplnému přechodu je zapotře-
bí vyměnit i elektronické zámky 
na skříňkách, kterých je přes 600 
kusů,“ podotkl Miroslav Svo-
boda. Návštěvníci Aquadromu 
jistě ocení možnost vybrat si 
sami svou skříňku. „Velmi čas-
to nám lidé hubují, že dostali 

skříňku v uličce, která byla plná.  
Optimální je, aby bylo možné si 
vybrat skříňku, jestli ji chceme 
zcela soukromně, nebo vedle 
někoho,“ říká vedoucí provozu. 
Ve skříňkách se vymění zámky 
za nové. Stávající mají centrální 
napájení a neustále odchází na-
pájecí zdroje. „V novém systému 
u zámků jednoduše vyměníme 
tužkové baterie. Systém se tak 
stane nezávislý na jakémkoliv 
výpadku elektřiny. Nové zám-
ky nejsou  poruchové a s  celým 
systémem jsou velmi dobré zku-
šenosti na mnohem větších kou-
palištích, než je náš Aquadrom, 
např. v  Aqualandu Moravia 
nebo v Aquapalace Praha,“ uve-
dl dále Miroslav Svoboda. Vel-
kou výhodou bude i možnost 
průběžné aktualizace systému 
tak, jak ji dodavatel vyvíjí na 
základě zkušeností a požadavků 
z  jiných zařízení. Na nový od-
bavovací systém město vyhlási-
lo veřejnou zakázku a je znám 
už vítěz výběrového řízení.      

Turnikety se dostanou 
kočárky i vozíčkáři 

S  novým odbavovacím sys-
témem dojde také k  výměně 
turniketů a změní se i dispozice 
hlavní pokladny. „Nové turni-
kety budou i samoobslužné, to 
znamená, že pravidelní plavci 
s  přednabitou permanentkou 
budou moci chodit rovnou, aniž 
by museli čekat fontu u hlavní 
pokladny. Stejně tak to ocení 
i návštěvníci venkovních bazé-
nů. Nebudou muset obcházet 
koupaliště, ale přijdou rovnou  
z  ulice Zd. Štěpánka,“ podotkl 
Miroslav Svoboda. Na venkovní 
terase bude také nový turniket. 
Ten současný  je problematický, 
jelikož je jeho vstup a výstup po-
měrně úzký. „Tím novým projde 
pohodlně každý, včetně maminek 
s  kočárky a hendikepovaných, 
což byl dosud problém,“ upozor-
nil ještě vedoucí provozu. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

ROBOSHOP 2017 má vítěze - 4. ZŠ z Mostu

Aquadrom: Vyberte si svou skříňku…

Sečteno, podtrženo: Most dobře hospodaří

MOST – Na některých sídlištích, 
ale i v  centru města se objevily 
poškozené a uschlé stromy. Ně-
kolik jich vzalo „za své“ na síd-
lišti Výsluní. Nemocné stromy 
jsou ale i na druhém náměstí za 
Repre. 

Na hynoucí stromy upozor-
ňují občané a ptají se, co se 
bude se stromy, které se sázely 
teprve nedávno, dít. V sídlišti 
Výsluní se v  rámci projektu 
na revitalizaci sídliště vysazo-
valo téměř sedm stovek kusů 
nových dřevin. Poškozené 
stromy se naopak musely vy-
kácet. Celá akce se prováděla 
na podzim, a některé stromy 
se vysazovaly ještě i během 
prosince minulého roku. Vý-
sadba musela proběhnout 
časově tak, aby byly splněny 
podmínky dotačního titulu, 
jejichž součástí je i doba plně-
ní, ale i udržitelnost projektu. 
„Na jaře letošního roku jsme 
provedli kontrolu zdravotní-
ho stavu stromů a rozhodli 
o reklamaci některých z nich. 
Ve větší míře se jedná o stro-
my, které byly vyměňovány na 
základě reklamace v prosinci 
loňského roku,“ uvedl Martin 
Získal z oddělení zeleně Tech-

nických služeb města Mostu 
a zároveň občany ujistil, že 
na místo uhynulých stromů 
přijdou vysadit nové dřeviny. 
„Vzhledem k tomu, že se jedná 
o projekt uskutečněný z dotací, 
musí být stromy ponechány na 
místě až do jejich výměny, tedy 
do podzimu, kdy se vysadí zno-
vu,“ uvedl vedoucí oddělení 
zeleně. 

Špatně na tom jsou ale i ně-
které stromy na druhém náměs-
tí, které jsou zežloutlé a usy-
chají. Tady se ale zatím kácet 
nebude. „Platany na 2. náměstí 
již ošetřujeme… Mají napade-
né listy invazní houbou. Stromy 
se ošetřily v květnu chemickým 
postřikem a další postřik se usku-
teční již teď na konci června. 
Stromy zatím zůstanou na místě, 
v žádném případě je nebudeme 
kácet,“ ujistil dále Martin Zís-
kal a upozornil, že zdravotníí 
stav stromů se bude i nadále 
sledovat. „Délka rekonvalescence 
může být u jednotlivých stromů 
rozdílná, podobně jako v loň-
ském roce u smrků napadených 
mšicí smrkovou,“ dodal ještě na 
vysvětlenou vedoucí oddělní ze-
leně technických služeb.  

(sol)

Stromy na náměstí 
a v šestistovkách 
hynou, co s nimi? 

Na Aquadromu se nainstaluje nový odbavovací systém, který bude znamenat maximální pohodlí.

Napadené platany na II. náměstí čeká další postřik. 
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KULTURNÍ A INZERTNÍ MAGAZÍN

zajímavosti z vašeho města

KULTURA SPORT VOLNÝ ČASŽIVOTNÍ STYL

LITVÍNOV/PRAHA - Benzina, 
největší síť čerpacích stanic 
v České republice patřící do 
skupiny Unipetrol, dokončila 
pokrytí všech svých 385 čerpa-
cích stanic vysokorychlostním 
bezdrátovým internetem. 

„Pracujeme na modernizaci 
našich stanic, rozšiřujeme nabíd-
ku doplňkového zboží a rozsah 
občerstvení. A zároveň se ptáme 
zákazníků, co od nás očekáva-
jí dále. Zjistili jsme, že připojení 
k internetu je pro ně důležité. 
A tak nyní nabízíme i wi-fi. Zdar-
ma a všude,“ vysvětlila Agnieszka 
Bobrukiewicz, vedoucí odboru 

marketingu Benziny, a dodala: 
„Na vybraných čerpacích sta-
nicích je také možnost dobít si 
mobil, tablet či notebook přímo 
v relaxační zóně.“ Vysokorych-
lostní připojení je zdarma a bez 
omezení přenesených dat. Při-
pojit se lze bez hesla během pár 
vteřin, délka připojení je stano-
vena na  dvě hodiny. Pokud by 
zákazník přesto potřeboval více 
času, bez problémů se na přihla-
šovací stránce opětovně zdarma 
přihlásí. Maximální rychlost je až 
20 Mbit/s (upload i download), 
která je závislá na počtu aktuálně 
připojených zařízeních.  (nov)

MOST – Mostecký Aquadrom plánuje velkou opravu. V  bazénové 
hale se totiž chystá kompletní výměna podlah. Rekonstrukce si vy-
žádá i odstávku plavecké haly.  

Rekonstrukce podlah je na 
Aquadromu již nezbytnou nut-
ností. Současná dlažba je totiž 
nejen kluzká a opotřebovaná, ale 
především jí zatéká do spodních 
prostor koupaliště. „Problémy se 
zatékáním  tu máme již dlouho-
době. Dnes je dlažba již značně 
opotřebená a nevykazuje napří-
klad takovou protiskluzovost, 

kterou by měla mít,“ upozornil 
vedoucí provozu Aquadromu 
Miroslav Svoboda. Velkým pro-
blémem jsou i její izolační vlast-
nosti. „Přes podlahu a betonové 
konstrukce zatéká do spodních 
prostor včetně strojovny,“ vysvět-
luje Miroslav Svoboda.  Dlaždice 
navíc  velmi často praskají pod 
úklidovým strojem. Dalším pro-

blémem je ale neustálé vymývá-
ní spárovací hmoty. 

„Budoucí oprava dlažby bude 
nutná po celé bazénové hale, 
v  centrálních sprchách a v  sau-
ně. Celkem se jedná o 2500 m2 
podlahové plochy, na které je 
nutno odstranit současnou dlaž-
bu, provést nové izolace a položit 
novou dlažbu,“ říká dále vedou-
cí provozu. Celkové náklady na 
opravu dlažby se předpokládají 
ve výši patnácti milionů korun. 
„Rekonstrukce bude náročná. 

Před pokládkou bude nutné 
vytvořit její spádovost,“ infor-
moval dále vedoucí provozu na 
Aquadromu. 

Město Most vyhlásilo na re-
konstrukci dlažby již veřejnou 
zakázku. Ve stanoveném termí-
nu se ale nikdo do výběrového 
řízení nepřihlásil. Z tohoto dů-
vodu bude radnice muset vyhla-
šovat soutěž znovu. To i je dů-
vodem, proč zatím není možné 
určit termín rekonstrukce.  

(sol) 

MOST – V  městské knihovně v  Mostě bude nová atrakce pro ná-
vštěvníky. Plánují tu skleněný úl s včelstvem, a to v rámci projektu 
Naučná včelí stezka, na který získala knihovna již grant. 

Není žádnou novinkou, že 
včelí úl má na střeše mostecká 
knihovna už od loňského roku. 
V současné době se ale podařilo 
získat grant na rozšíření včelstva 
a nákup nových, vlastních úlů. 
Včely tu budou mít jako atrak-
ci a také proto, aby knihovna 
přilákala více čtenářů a zájmu 
veřejnosti. „Obdrželi jsme z  ně-
kolika desítek žadatelů velkorysý 
grant, a to na projekt Naučná 
včelí stezka. Musí být hotova do 
konce srpna, a proto včely poma-
lu ‚předpěstováváme‘ a rozmno-
žujeme, abychom je pak mohli 
do nových úlů umístit,“ podotkl 
ředitel knihovny Tomáš Ondrá-
šek. Celá věc má ale jediný há-
ček. Knihovna totiž musí také 
sehnat jednotlivé příslušenství 
pro chov včel. „Největší problém 
máme s medometem, což je spe-

ciální buben, z něhož se poté stáčí 
z pláství med. Všechny české fir-
my ho mají momentálně objed-
naný ze zahraničí, a my proto teď 
čekáme, až ho seženeme. Máme 
ho slíbený od jedné firmy do kon-
ce června. Tak snad se to podaří,“ 
věří ředitel. 

Knihovna by měla na střechu 
pořídit celkem šest úlů, k tomu 
jeden speciální – skleněný. Ten 
by měl být umístěn v  jednom 
z atrií knihovny. „Bude umístě-
ný ve druhém atriu. Aby se děti 
nedostaly přímo k úlu a nemoh-
ly tak náhodou dostat nějaké 
to žihadlo, máme to vymyšlené 
tak, že skleněný úl bude umís-
těný za skleněnými dveřmi. Do 
úlu bude krásně vidět a zároveň 
děti a ti, co nechtějí, nepřijdou 
ke včelám do přímého kontak-
tu,“ má představu o umístění 

úlu ředitel a zároveň dodává, 
že pokud někdo bude mít zá-
jem, na vyžádání ho ke včelám 
pustí i do prostoru atria. „Tento 
projekt děláme zejména pro-
to, abychom nahradili jinými 
činnostmi pokles zájmu o čte-
ní. Lidi přestávají číst papírové 
knihy, protože je dnes všechno 
dostupné na internetu apod. 
Pokles je nejen u nás, v okolních 
městech, ale i v celé Evropě, a to 
až o 45 procent. My se snažíme 
tyto dopady minimalizovat tím, 
že děláme i jiné aktivity, před-
nášky, koncerty, papoušky a teď 
i včely. Pokud budeme mít stejný 
ohlas se včelami jako s papoušky, 
budu strašně rád,“ doufá Tomáš 
Ondrášek. Všechny děti, které 
chodí do knihovny, se totiž po-
dle ředitele chodí dívat hlavně 
na papoušky, zároveň je tak ale 
knihovna přiláká i ke knihám. 
„Myslím si, že co se týče včel 
a skleněného úlu, bude to velmi 
zajímavá podívaná, kterou takto 

zblízka někdo jen tak vidět ne-
může. A u nás ano,“ říká ředitel. 

Úplňkový med skončil 
u Krausů

Knihovna má také svůj vlast-
ní stáčený med. Z  loňského 
chovu se podařilo stočit několik 
sklenic medu přesně za úplňku 
měsíce, a to 18. srpna. Úplň-
kový med pak jako prezent od 
knihovny dostávají například 
nejrůznější osobnosti, které do 
knihovny zavítají v rámci svých 
výstav, koncertů či talk show. 
„Poslední náš stáčený úplňkový 
med dostal před nedávnem Jiří 
Kraus a teď už máme jen jedinou 
skleničku, kterou si schováváme 
jako památeční. Doufám, že si 
ale letos vyrobíme další a bude 
ho více. A možná že se to zase 
povede a vyjde to znovu na úpl-
něk,“ říká s  nadšením Tomáš 
Ondrášek. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Na Aquadromu se vymění tuny dlaždiček

Benzina nabízí wi-fi 

Atrakce v knihovně: skleněný včelí úl  

Droga v salámu
MOST – Policie v  Mostě 

obvinila z  nedovolené výroby 
a jiného nakládání s  omam-
nými a psychotropními látka-
mi a s  jedy a z  maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání 
25letého muže z  Mostu a 27le-
tou Mostečanku. Žena měla po 
předchozí domluvě svému pří-
teli poslat v balíčku, který mimo 
jiné obsahoval i šišku vakuově 
baleného salámu, drogu. „Mari-
huanu vložila do salámu ve dvou 
kuličkách a balíček pak z Mostu 
poslala jinému odsouzenému 
spoluvězni. Droga k  příteli však 
nedoputovala. Pracovníci věz-
nice ji objevili a případ předali 
policii,“ uvedla policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. Zajištěný 
rostlinný materiál byl odeslán 
k provedení odborné expertizy, 
kterou byla zjištěna přítomnost 
tetrahydrokanabinolu v  látce. 
Muži a ženě hrozí až pětiletý 
trest odnětí svobody.

Týrání psa
MOST – Mostecká policie 

šetří podezření na týrání zvířat. 
Dne 14. června byla mostecká 
policie zavolána krátce po 16. 
hodině hlídkou městské policie 
do ulice Antonína Dvořáka, kde 
měl nějaký muž dle oznamova-
tele na linku 156 hrubě zacházet 
se psem, který následně zemřel. 
„Po příjezdu policejní hlídky se 
na místě nacházel majitel psa 
rasy labrador. Pes ležel na chod-
níku a nejevil známky života. 
Policie muže na místě zadržela 
a převezla ho k  výslechu, poté 
byl muž ze zadržení propuštěn. 
Mrtvý pes byl předán do Státní-
ho veterinárního ústavu v Praze, 
kde bude provedena pitva ke zjiš-
tění příčiny úmrtí,“ informovala 
Ludmila Světláková. Vyšetřova-
tel do vyšetřování přibral znal-
ce z  oboru zemědělství odvětví 
veterinářství ke zpracování zna-
leckého posudku.  

(sol) 

P orušené paragrafy

Na všech prodejnách Benziny se připojíte na wi-fi  bezplatně.

Ředitel knihovny Tomáš Ondrášek opečovává na střeše knihovny včely. V brzké době by tu měly přibýt ještě další úly.

Vedoucí provozu Aquadromu Miroslav Svoboda ukazuje poškozenou dlažbu, která je na mnoha místech haly.
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MOST - Nejúspěšnější současný tuzemský závodní jezdec Tomáš 
Enge dorazil na okruh mosteckého autodromu, tentokrát v roli kou-
če. 

Se závodní dráhou, kterou za 
svou kariéru velmi dobře zná, 
seznamuje německé jezdce Kur-
ta Wagnera a Petera Alexandera 
Schmitze. Oba budou repre-
zentovat při víkendovém závo-
du automobilů a formulí zóny 
střední Evropy The Most FIA 
Central Europe Zone (CEZ) 
Challenge  s vozy Lamborghini 
Gallardo GT3 tým Reiter Engi-
neering, kde Enge působí jako 
vývojový pracovník.

„Oba jezdci jsou už starší pá-
nové a závody si chtějí užívat. 
Dosud převážně testovali, takže 
jsou natěšení na ostré souboje na 
dráze. Kromě detailního sezná-

mení s tratí se jim snažím pora-
dit, jak co nejvíce zrychlit. Je to 
ale obtížné, při volných jízdách je 
na okruhu mnoho civilních vozů, 
a musíme se proto krotit. V  pá-
tek už to bude lepší, dráha bude 
patřit jen závodním speciálům,“ 
upřesnil svou úlohu v Mostě To-
máš Enge.

I když Wagner i Schmitz 
měli v  plánu absolvovat celý 
letošní ročník FIA CEZ, různé 
okolnosti jim v  tom zabránily. 
„Kurt odjel závod na rakouském 
Red Bull Ringu sám, Peter měl 
zdravotní problémy. V  Mostě si 
zazávodí spolu, což by měli zopa-
kovat i v posledním klání letošní 

sezony v Brně. Jak říkám, nejde 
o body, ale o zábavu a prověření 
Lamborghini v plném závodním 
režimu,“ vysvětlil Enge.

Tomáš do Mostu přijel z Red 
Bull Ringu v  rakouském Spiel-

bergu. Zdejší okruh hostil aka-
demii Reiter Young Star, jíž je 
manažerem a hlavním koor-
dinátorem. V  letošním roce se 
také účastní jako jezdec seriálu 
GT Open s vozem Lamborghini 
Gallardo R-EX, v  němž se stří-
dá s britským kolegou Craigem 
Dolbym.

Na mostecký okruh se To-
máš Enge vrátí 10. srpna. Po-
vede kurz sportovní jízdy Enge 
Academy Most, zaměřený na 
pokročilé řidiče, kteří se chtějí 
naučit náročnější technice vede-
ní vozu, a na majitele sportov-
ních vozů. Přihlásit se do kurzu 
mohou ale i běžní řidiči, kteří 
si chtějí zdokonalit své řidičské 
schopnosti anebo se naučit lépe 
ovládat svůj vůz ve vyšším tem-
pu.  (nov)

MOST – Dílna Woodmaid ve spolupráci s Oblastním muzeem Most 
znovu lákají na prázdninový příměstský tábor v muzeu, zaměřený 
na historii Mostecka. Tentokrát půjdou děti Po stopách Lobkowiczů. 
Letošní ročník slibuje mnohem více výletů a dobrodružství.  

Letošní téma příměstského 
tábora je Po stopách Lobkowic-
zů. „Podíváme se na to, jak vzni-
kaly šlechtické rody, projdeme se 
krajem, protože Lobkowiczové na 
našem území znamenali hodně, 
a velmi se podíleli na spoluutvá-
ření prostředí, ve kterém žijeme. 
Byla bych ráda, kdyby děti na-
hlédly trochu pod pokličku. Vše 
ověnčíme výlety alespoň na ně-
která místa našeho kraje s  nimi 
související. V  muzeu tentokrát 
tolik času trávit nebudeme,“ 
uvedla k náplni tábora zaklada-
telka dřevěné dílny Woodmaid 
a hlavní organizátorka a vedou-
cí příměstského tábora Blanka 
Techlovská. V úvodní hře se 
děti dozvědí, jak v dávných do-
bách vznikaly šlechtické rody, 
zahrají si na toto téma opět 
bláznivou hru a v dílně si potom 
svážou cestovní deník. Celou 
společnou cestu budou tábor-
níci doplňovat do deníku krátké 
zápisky a kresby, tak jako jedni 
z  prvních Lobkowiczů, bratři 
Hasištejnští z Lobkowicz na své 
cestě do Svaté země. „S  nimi 

začíná i naše cesta – speciální 
prohlídkou   kláštera v Kadani, 
pokračuje noclehem na Lesné, 
procházkou s piknikem a Land 
artovou dílnou v lese směrem 
na zámek Jezeří. Tady se s námi 
paní kastelánka podělí o svůj ži-
votní příběh těsně spjatý s  Lob-
kowiczkým zámkem a krásnou 
hudbou té doby. Prohlédneme si 
zachovaný zbytek arboreta. Dru-
hý dvoudenní výlet podnikneme 
do Bíliny, kde probádáme Ky-

selku a vše co s ní souvisí,“ pro-
zradila Blanka Techlovská. Děti 
se seznámí se základy geologie, 
vzácnými zkamenělinamí a do-

zvědí se o historickém i součas-
ném stáčení léčivých pramenů 

…o proměně naší krajiny, a jak 
to všechno souvisí s Lobkowic-
zi. „Ti tady začínali ve velkém 
těžit uhlí. Takže tento výlet bude 
mít i ekologický nádech,“ doplni-
la Blanka Techlovská. Druhý vý-
let táborníků pokračuje z Bíliny 
do Duchcova k Reinerově fresce 
a končí v Oseku, kde budou děti 
kempovat v chatce, protáhnou 
těla v  lanovém parku. „Tady 
bude pyžamová párty, na ni si 
vyrobíme krásné lampiony. Od-
tud se pak vydáme na Salesiovu 
výšinu, kde jsou zkamenělé ške-
bličky,“ říká Blanka Techlovská 
a ještě podotýká: „Posledním 
Lobkowiczem našeho vlasti-
vědného okruhu je Jiří Kristian 
Lobkowicz , který byl vášnivým 
automobilovým závodníkem 
a současníkem české automobi-
lové legendy Elišky Junkové. Do 
dnešní doby nás „doveze“ právě 
tato úžasná moderní žena, která 
ani přes životní tragédie nikdy 
neztratila svůj pověstně krásný 
úsměv. Děti si vyrobí bugatky 
ze dřeva, kterými se pomyslně 
svezeme zpátky do mosteckého 
muzea. Cestou se ještě zastavíme 
u veteránů v Litvínově a na závěr 
nebude chybět tradiční divadélko 
rodičům.“ 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – V Mostě jsou opravy komunikací v plném proudu. Oprav se 
dočkají větší úseky silnic i chodníků, které si vyžádají určitá ome-
zení provozu. Na aktuální situaci jsme se proto zeptali mosteckého 
radního a místopředsedy představenstva Technických služeb města 
Mostu Tomáše Kubala.  

Občané zaznamenali, že 
se pracuje na  opravách sil-
nic v  některých částech města 
a ptají se, proč trvají tak dlou-
ho...?

Je nutné si uvědomit, že opra-
va komunikací při vjezdech do 
města (lokalita Vtelno –Bene-
dikt a nájezd u nádraží) není 
v  kompetenci města Mostu, 
ale probíhá přes ŘSD. Na tyto 
opravy nemá město Most žád-
ný vliv, kromě naší stížnosti na 
časové hledisko, kterou jsme již 
odesílali. Město Most investuje 
letos více do oprav komunikací 
a to do celků, nikoliv částečných 
oprav. Opravy odstartovaly ulicí 
Jana Palacha, kde se následně 
čekalo na opravu okrajů ko-
munikací v  horní části silnice, 
u kruhového objezdu s ul. Viš-
ňová. V  tomto případě se jed-

nalo o jediné zdržení ze strany 
města. Jinak opravy probíhají ve 
stanovených termínech.

 
Které silnice se už opravily 

a kde se bude pokračovat?
Opravily se ulice J. Palacha, 

F. Halase… V červnu a červen-
ci se budou opravovat dále uli-
ce J. Palacha II. část, ulice Pod 
Koňským vrchem, V. Řezáče a V. 
Nezvala. Bude se pokračovat  až 
do konce roku. Upřesnění oprav 
ulic probíhá vždy po dohodě 
technických služeb a města. 

Kolik peněz do oprav město 
investuje v letošním roce?

Oproti původnímu plánu 
cca 24 milionů korun byl zatím 
rozpočet navýšen o 20 milionů. 
Součástí jsou i opravy chodníků 
ve městě.

Proč nejdete cestou záplato-
vání, ale opravou celých úseků?

Abychom se k  opravám ne-
museli vracet a aby se řidičům 
jezdilo po novém koberci poho-
dlněji. Podle našeho názoru je 
tento způsob efektivnější.

       
Které z komunikací jsou 

v nejhorším stavu a opravu by 
ještě zasluhovaly?

Všechny, které se opravují. 
Plán oprav vzniká po dohodě 
odboru komunálních služeb, 

Technických služeb města Mos-
tu a vedení města, které mimo 
jiné vychází i z podnětů občanů. 

Dokdy chcete letošní opravy 
stihnout?

Vzhledem k  rozsahu počítá-
me s opravami do listopadu, za 
předpokladu dobrých klimatic-
kých podmínek.

       
Budou všechny opravy pro-

bíhat za provozu?
Většina oprav se děje za 

provozu. Pouze v  ulici Alej B. 
Němcové se čeká na opravu ka-
nalizace a vodovodu ze strany 
SčvK, po níž bude následovat 
pokládka povrchu. Jsem rád, 
že se vedení města rozhodlo 
letos investovat více prostředků 
do komunikací, které byly po 
dlouhé zimě značně poškozené. 
Pouhé záplaty by dlouho nevy-
držely. Tímto se omlouváme 
řidičům za vzniklé problémy. 
Mějme ale na paměti, že je to ve 
prospěch občanů tohoto města.

(sol)

Tomáš Enge koučuje v Mostě jezdce svého týmu 

Příměstský tábor v muzeu aneb Velké 
dobrodružství po stopách Lobkowiczů

Opravy komunikací omezí provoz: 
KDE a KDY se máme mít na pozoru?

IPříměstský tábor proběhne letos 
ve dvou turnusech. Od 24. do 
28. července a od 14. do 18. srp-
na 2017. „Ohlasy na tyto tábory 

máme velké a jsme za to moc rádi. 
Letos je už srpnový turnus úplně na-
bitý a posledních několik míst zbývá 
ještě v červenci,“ upřesnila Blanka 
Techlovská. 

Tomáš Kubal

Tomáš Enge

Na loňském táboře se holčičky proměnily v malé šlechtičny.

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



Duchařina smrdí 
krví 

Takové místo hledal dlouho. 
Staré stavení stálo na okraji lesa. 
S  vesnicí ho spojovala úzká sil-
nice. Ze zahrady bylo sice vidět 
dům nejbližších sousedů, ale obě 
usedlosti dělily velké a zarostlé po-
zemky.  Ten pozemek ho uchvátil 
hned, jak ho poprvé 
objevil. Jako by ho 
někdo volal. Cítil tu 
přítomnost nadpři-
rozených sil. Hned 
věděl, že ten dům 
musí mít. Pozemek 
i dům vypadaly 
opuštěně. Odvážil 
se vejít do zahrady 
a obešel zamčený 
dům ze všech stran. 
Nic nenasvědčovalo 
tomu, že by ho ně-
kdo obýval. Okeni-
ce byly zavřené, dveře zamčené. 
Chvíli zůstal stát před domem 
a nasával atmosféru toho místa. 
Kolem něj proudila energie, ja-
kou už dávno necítil. Věděl, že ten 
dům musí mít. To je místo, kde 
může žít. Historie a všechny duše 
lidí, kteří tu kdy žili, byly přímo 
hmatatelné. Rozhodl se, že udě-
lá vše pro to, aby ten dům získal. 
Nejprve se vypravil k  sousedům. 
Vyptal se důkladně na majitele. 
Prý zvláštní člověk, uzavřený. 
Dřív s  rodinou jezdili často. Měl 
mladou ženu a krásnou holčičku. 
Po tom neštěstí se už ale neobjevil. 
Dům zavřel a už nepřijel. Jedno 
léto se holčička ztratila. Hledali ji 
všichni. Zapojila se celá vesnice. 
Dítě zřejmě zaběhlo do lesa. Už 
ji nikdy nenašli. Mladá maminka 
byla tenkrát jako šílená. Hledala 
své dítě v  okolních lesích všu-
de, přestože záchranáři pročesali 
důkladně celé okolí, nasadili psy 
i termovize. Otec rodiny byl ten-
krát v zahraničí a matka s dítětem 
byly na chalupě samy. Druhý den 
hledání přišla velká bouřka a do 
ženy uhodil blesk. Byla tenkrát 
na místě mrtvá. Uprostřed bouře 
stála na zahradě a dívala se k lesu, 
jako by tím mohla své dítě přivolat 
zpět. Policie dlouho vyšetřovala 
i otce rodiny. Nakonec se ale po-
tvrdilo, že v  celém případu prsty 
neměl. Soused byl hovorný, předal 
mu i telefonní číslo na majitele. 
Měl ho pro případ, že by se s cha-
lupou stalo něco, co by si žádalo 
majitelovu přítomnost. Vyslechl 
si ten příběh a věděl hned, co se 
tenkrát v  chalupě stalo. Ta žena 
neuměla komunikovat s mrtvými. 
V domě byl zřejmě duch jednoho 
z  předchozích majitelů. Byl roz-
zlobený a ta rodina mu překážela. 
Dítě proto odvedl a ženu zabil. 
Muž měl štěstí, že se do domu 
už nevrátil. Neměl strach, i když 
věděl, co se v  domě stalo. O to 
víc po něm toužil. Byl si jistý, že 
on dokáže s duchem žít pod jed-
nou střechou. Bude čerpat ener-
gii toho místa. Věděl, že se jeho 
život v tomto domě naplní. Maji-
tel domu se s  ním nejprve vůbec 
nechtěl bavit. Pak ale souhlasil, že 
se sejdou. Byl ochotný dům pro-
dat. Nesmlouval o ceně. Chtěl se 
nemovitosti zbavit už dávno, ale 
neměl sílu to řešit. Když si kupce 
našla sama, nebyl proti. Nechtěl 
s tím domem už mít nic společné-
ho. Domluvili se na všem. Muž mu 
půjčil klíč od domu, aby si ho ješ-
tě před podpisem smlouvy mohl 
prohlédnout. Když znovu vešel na 
tu zahradu, naježily se mu chlupy 
po těle. Byl si jistý, že v  domě je 
stále duch, který měl na svědomí 
to dítě i matku. Odemkl si a ve-
šel do tmavé místnosti. Vzduch 
tu byl zatuchlý, dávno nikdo ne-
větral. Prošel všemi místnostmi. 
Nezajímalo ho vybavení. Vnímal 
vibrace, které jím prostupovaly. 
Pak ho uviděl. Jasněji, než si kdy 

představoval. Byl to spíš chlapec, 
než muž. Kontury jeho postavy se 
chvěly. Natáhl k němu ruku. Chtěl 
se ho dotknout. Ucítil mrazivý 
závan a zvláštní zápach. Téměř 
nemohl dýchat. Postava před ním 
se nehýbala. Přesto, jako by sply-

nula s  ním. Najed-
nou věděl, co musí 
udělat. Ten duch si 
žádal ještě život otce 
rodiny. Toho posled-
ního, který mu unikl. 
Musí mu ho dát, aby 
mohl s  duchem žít 
pod jednou střechou 
v  míru.  Nepromlu-
vil, jen pokýval hla-
vou. Věděl, že to je 
závazný slib. Otočil 
se a z  domu odešel. 
Ještě ten den se ma-

jiteli znovu ozval. Chce smlouvu 
podepsat, ale musí se sejít v  tom 
domě. Je tam ještě pár drobností, 
které je nutné probrat přímo na 
místě a zapsat do smlouvy. Muž 
nakonec kývl. Jen jednou, napo-
sledy ještě může do toho domu 
jít. Pak už ho navždy pustí z hla-
vy a začne znovu žít. Domluvili 
si den, kdy se v domě sejdou. Čas 
před tím věnoval bádání. Potřebo-
val vědět, na koho v  domě nara-
zil. Zašel na obecní úřad, kde ho 
nechali nahlédnout do kroniky. 
Netrvalo dlouho a narazil na ten 
příběh. První majitel domu měl 
syna a dceru. Zápis byl stručný, ale 
pochopil, co se v domě odehrálo. 
Opilý muž se vrátil domů, sekerou 
ubil nejprve svou malou dceru. 
Synovi, který sestru bránil, seke-
rou téměř usekl hlavu. Matka ne-
chala obě děti napospas šílenému 
muži a utekla. Později sama skon-
čila v blázinci. Vraha se nepodaři-
lo dopadnout. Utekl a nikdy nebyl 
potrestán. Bylo jasné, že v domě je 
stále duch zabitého chlapce. Čeká 
na svou příležitost, jak dokončit, 
co začal. Zabít otce a potrestat 
matku, která své děti nebránila. 
Žena už byla mrtvá, zbývá muž. 
Setkali se před domem. Muž byl 
nervózní, místo mu bylo zjev-
ně nepříjemné. Vešli do domu. 
V  batohu, který měl na zádech, 
nesl sekeru. Zeptal se jen pro for-
mu na pár provozních věcí, které 
ho vlastně ani nezajímaly. Muž 
ochotně odpovídal. Pak už sedli 
ke stolu a podepsali smlouvu. Vy-
táhl mobil a poslal na mužův účet 
celou kupní cenu. Teď byl dům 
jeho. Podali si ruku. Díval se přes 
mužovo rameno na chvějící se stín 
mladého chlapce. Pokýval hlavou. 
Musí to udělat. Když se muž otočil 
k odchodu, vytáhl z batohu seke-
ru a zasekl mu ji do zátylku. Další 
ranou téměř oddělil hlavu od tru-
pu. Podíval se na chlapce. Silueta 
postavy byla světlá, klidná. Pak 
zmizela. Odtáhl mrtvého do jeho 
auta a odvezl ho na místo, které si 
předem vybral. Shodil auto do za-
topeného kamenolomu. Sledoval, 
jak se za ním zavřela temná hladi-
na. Vrátil se zpět do domu a dů-
kladně ho uklidil. Starý koberec 
potřísněný krví odvezl na skládku. 
Druhý den za ním přijeli policis-
té. Hledali pohřešovaného. Vylíčil 
jim, jak podepsali smlouvu, on za-
platil a muž odjel. Nic o něm neví, 
nezná ho. Policie kolem něj slídila 
dalších několik týdnů. Neměli ale 
tělo, motiv ani důkaz. Ducha toho 
chlapce už v  domě nepotkal. Jen 
soused mu za pár dnů oznámil 
novinku. Po dlouhé době se na-
šla ta ztracená holčička. Tenkrát 
ji unesl bezdětný manželský pár 
ze sousedního Německa, který ji 
chtěl vychovávat jako vlastní dce-
ru. Když se na vše přišlo, vrátilo se 
dítě domů. Starat se o holčičku prý 
bude dospělý nevlastní bratr. 

(pur) 
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MOST – Finanční dar ve výši 20 tisíc korun na nákup opiátů a zdra-
votnického materiálu získal pro těžce nemocné pacienty mostecký 
hospic. Peníze dostal od Nadačního fondu Umění doprovázet. 

„Důležitou součástí péče o ne-
vyléčitelně nemocné klienty je 
nejen léčba bolesti, ale i dalších 
nežádoucích vedlejších sympto-
mů, které s sebou pokročilá sta-
dia onkologického onemocnění 
přináší,“ říká ředitelka hospice 
Blanka Števicová. „Tyto nega-
tivní projevy jsme však schopni 
eliminovat či úplně odstranit jen 
s  pomocí léků, převážně opiátů 
a dalšího speciálního zdravot-
nického materiálu potřebného 
k  šetrné péči,“ doplňuje ředi-
telka. „Cena těchto prostředků 
však značně převyšuje úhradu 
od zdravotních pojišťoven, kte-
ré nám hradí zhruba 44 pro-
cent nákladů na zdravotní péči 
o nemocné. Zbývající část jsme 
nuceni hradit sami, “ dodává 
ředitelka.

Jedním z mnoha projektů Na-
dačního fondu Umění dopro-
vázet je projekt Právo umírat 
bezbolestně. „Tímto projektem 
se snažíme pomáhat lůžkovým 
hospicům v oblasti, v  níž nelze 
uplatnit žádná úsporná opatře-
ní, a to je léčba bolesti. Tu hos-
pice musí zvládnout, a to i přes-
to, že je to stojí značné finanční 
prostředky,“ říká Hana Haráko-
vá, zakladatelka a předsedkyně 
správní rady nadačního fondu. 
„Naše pomoc jim umožňuje po-
užívat maximálně šetrné lékové 
formy, které velmi účinně léčí 
bolest a zároveň přinášejí vyšší 
komfort léčeného pacienta,“ do-
dává zakladatelka fondu. 

Hospic v Mostě, o.p.s. slouží 
nevyléčitelně nemocným paci-
entům (převážně s  onkologic-

kým onemocněním) a jejich 
rodinám již od roku 2005. Za 
dvanáct let své existence poskytl 
péči 2 064 pacientům

Nadační fond Umění dopro-
vázet od roku 2013 provozuje 
na telefonním čísle 604 414 346 
též poradenskou linku pro 

těžce nemocné, jejich rodiny 
a blízké, která působí pro celou 
republiku a poskytuje snadno 
dostupnými metodami (telefo-
nicky, e-mailem, osobně) kvalit-
ní informace důležité pro řešení 
situace, v  níž se těžce nemocní 
nebo jejich blízcí ocitli. (nov)

Kontroloři České obchodní inspekce (ČOI) zřejmě získají 
možnost vystupovat „inkognito“. Součástí tak zvané skryté iden-
tity budou krycí doklady, kterými by se mohli legitimovat při ur-
čitých typech kontrol. Novelu již schválila Poslanecká sněmovna, 
nyní ji posoudí ještě Senát. Jak má tato novinka fungovat v pra-
xi a jaké další změny novela obsahuje, jsme se zeptali náměstka 
ministra průmyslu a obchodu a současně radního města Mostu 
Karla Novotného.

V  čem jsou hlavní body 
změny novely zákona o ČOI?

Za prvé jde o zakotvení ně-
kterých nových pravidel pro 
kontrolní nákup. Nyní je sice in-
spektor ČOI oprávněn provádět 
kontrolní nákup, avšak relativně 
často naráží na nevoli prodáva-
jícího vrátit peníze zaplacené za 
kontrolní nákup poté, co zboží 
získané kontrolním nákupem 
vrátí nepoškozené kontrolované 
osobě. To znamená, že  novelou 
získává  inspektor ČOI právo 
odstoupit od smlouvy.

Za druhé jde o zakotvení no-
vého oprávnění používat krycí 
prostředky, zejména změněnou 
identitu. Důvodem je potřeba 
rozšíření oblasti kontrol při sou-
časné ochraně osobních údajů. 
Jedná se o případy kontrol, kdy 
inspektor o sobě musí sdělit 
údaje v občanském průkazu, kdy 
inspektoři podstupují zbytečně 
vysoké riziko ohrožující jejich 
soukromí. Krycí doklady bude 
vydávat ministerstvo vnitra na 
základě žádostí ministerstva 
průmyslu a ČOI. Nebudou je 
mít všichni inspektoři, ale pouze 
několik z nich. Na předváděcích 
akcích žádají před vstupem or-
ganizátoři běžně občanský prů-
kaz. Tudíž pak již znají pravou 
identitu inspektorů a vytvoří si 
seznam. Následně již inspektora 
dovnitř nevpustí, protože jeho 
identita je jim známá.

Na půdě sněmovny  zazní-
valy v této věci kritické hlasy, 
především ze strany ODS. Ne-
může dojít k zneužití?

Navržené oprávnění užívat 

krycí prostředky nebude bez-
břehé. ČOI musí konkrétně 
zdůvodnit, za jakým účelem, re-
spektive na jakou konkrétní akci 
je potřebuje. To bude „admini-
strovat“ ministerstvo průmyslu, 
které o vydání požádá minister-
stvo vnitra.

O jaké situace se bude jed-
nat?

Půjde například o situace při 
kontrole agresivních praktik na 
předváděcích akcích, tak zva-
ných Šmejdů nebo při kontrole 
v  autobazarech, tedy ve výji-
mečných případech, kdy je dů-
vodné podezření na protiprávní 
jednání, pokud není možné po-
rušení povinností prodávajícího 

prokázat jiným způsobem, než 
vlastním zjištěním. Například 
v jednom kraji v jednom auto-
bazaru inspektor prokázal neka-
lou obchodní praktiku. Násled-
ně druhý den mu někdo vypálil 
zahradu, v  jiném případu měli 
inspektoři ČOI například propí-
chané pneumatiky u aut.

Jaké další změny novela při-
náší?

Zjednání vstupu do obchod-
ních prostor. Inspektoři bu-
dou podle novely vstupovat do 
uzamčených prostor podnikatele 
při podezření, že prodává nebez-

pečné zboží nebo padělky. Jde 
o to, aby se inspektoři ČOI ne-
dostali do patové situace, neboť 
mnohdy, i když mají důvodné 
podezření, že prodávající nabízí 
zboží, které je nebezpečné nebo 
se jedná o padělky, nemohou in-
spektoři kontrolu provést, proto-
že prodávající stánek opustí nebo 
odmítne kontrolu svého skladu. 
Obdobnou pravomoc má již 

Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce. Čili u ČOI  pravo-
moc jen doplňuje a rozšiřuje.

Myslí novela i na podvodné 
e-shopy?

Ano, myslí. Jde o možnost 
získání informací o identitě 
skrývajících se provozovate-
lů podvodných e-shopů. ČOI 
bude moci jednodušeji zjišťovat 
informace o provozovatelích 
e-shopů, které nelze běžnou 
cestou zjistit a nelze je tedy kon-
taktovat. Nově bude moci žádat 
například majitele webhostin-
gových služeb, který je bude 
muset ze zákona poskytnout.

Jak to bude probíhat?
V  podstatě bude moci ČOI 

požadovat poskytnutí informací 
od osoby, která nakládá s údaji 
směřujícími k určení osoby od-
povědné. Tedy správce domény 
bude muset poskytnout infor-
mace o totožnosti podnikající 
fyzické nebo právnické osoby.

Všechna uvedená opatření 
jsou na základě podnětů inspek-
torů ČOI. Vychází tedy z  jejich 
bezprostřední praxe. V  uply-
nulých letech jsem se osobně 
zúčastnil několika akcí ČOI, na-
příklad na tržnicích, či při kon-
trole šperků, restaurací apod. 
Sledoval jsem přímo na místech 
zásahů práci inspektorů ČOI 
a mnohokrát jsme spolu o jed-
notlivostech mluvili. A novela je 
výsledkem jejich podnětů. Vě-
řím, že ji podpoří i Senát. (ina)

Léčba bolesti je v hospici prioritou

Karel Novotný: Kontroloři ČOI 
by měli vystupovat inkognito

Akcionáři společnosti schvá-
lili projekt „Zajištění provozu vo-
dárenské infrastruktury po roce 
2020“ a odkoupení 50,1% podílu 
ve společnosti SčVK, která za-
jišťuje provoz vodárenské infra-
struktury a v níž má nyní 49,1% 
podíl právě SVS. Akcionáři si 
na valné hromadě také schváli-

li nový model fungování, který 
přináší řadu výhod. Tou zásadní 
podle vedení SVS je, že vlastník 
infrastruktury je zároveň vlast-
níkem provozovatele, tedy vybí-
rá i rozděluje peníze z vodného 
a stočného. „Města a obce navíc 
samy rozhodují o tom, kolik pro-
středků půjde do obnovy a kolik 

na servisní služby. SVS také do-
stane pod přímou kontrolu speci-
alizované know-how, pokračovat 
budou také dosavadní smlouvy 
s odběrateli a o práci nepřijdou 
ani stávající profesionální za-
městnanci. V neposlední řadě pak 
akcionáři získají prostředky v řá-
dech stovek milionů korun, které 

by jinak na dividendách putovaly 
ještě dva roky do Francie,“ dodal 
Tomáš Indra, předseda předsta-
venstva SVS. 

Valná hromada také odsou-
hlasila i účetní závěrku za rok 
2016 a rozdělení zisku. Společ-
nost vykázala zisk ve výši 995 
mil. Kč.  (sol)

ÚSPĚCH: Voda bude pod kontrolou měst a obcí

Karel Novotný

Novela zákona by měla dovolit kontrolorům skrytou identitu.

Mostecký hospic.
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LOM/LESNÁ – O nový kalendář Krušné hory očima dětí, který už 
tradičně vzniká pod záštitou Nadačního fondu pro obnovu Krušno-
hoří, se zasloužili i žáci lomské základní školy. Zúčastnili se soutěže 
a jejich kresby jsou nyní součástí kalendáře.

Nadační fond pro obnovu 
Krušnohoří letos vyhlásil soutěž 
už po čtvrté. Děti měly za úkol 

namalovat obrázek Krušných 
hor barevnými křídami na šíř-
ku formátu A4. „Malí výtvarníci 

měli za úkol zachytit Krušné hory 
ve 12ti měsících, tedy přírodu, 
zvířata, stromy, klimatické pro-
měny. Každý si měl vybrat jeden 
měsíc a ten výtvarně vyjádřit dle 
své fantazie,“ uvedla Kateřina 
Herzánová z  Nadačního fondu 
pro obnovu Krušnohoří. Žáci 

lomské školy obsadili hned tři 
místa. „Slavnostní předání cen 
a vyhlášení výsledků soutěže pro-
běhlo v neděli 11. 6. 2017 v hor-
ském areálu Lesná na akci při 
oslavách svátku dětí ‚Pohádková 
Lesná‘. Ceny dětem předali sta-
rostové obcí a zástupci Mikroregi-
onu Lesenská pláň a obce Seiffen. 
Děti si tak převzaly svůj kalendář, 
jehož se staly také spoluautory. 
Děti si svůj velký den na Lesné 
náramně užily, zasoutěžily a po-
bavily se. Odjížděli jsme domů 
plni dojmů s  úsměvy na rtech. 
Za celou školu dětem gratuluje-
me,“ doplnil ředitel školy Jakub 
Ozaňák. Kalendář s  dětskými 
kresbami dále poputuje do škol, 
dětských domovů, pěstounských 
rodin a nemocnic s dětským od-
dělením v celém Ústeckém kraji. 
Je originální nejenom v tom, že 
začíná 1. září a končí posled-
ním dnem letních prázdnin, ale 
informuje malé školáky o svát-
cích a prázdninách jak na české 
straně, tak i na německé straně 
Krušných hor, obsahuje tabul-
ku pro rozvrh hodin, zájmo-
vých kroužků, trhací bloček na 
poznámky a v neposlední řadě 
autory kreseb jsou samotné děti. 
Výherci soutěže z  lomské ZŠ se 
stali Filip Salač 5.A,  Andrea Ha-
velková 5.A a Valentýna Vaňová   
5.A.  (pur)

MOSTECKO - V informačních turistických centrech v  Krušných ho-
rách už před prázdninami najdete novu turistickou brožuru Muzea 
Krušných hor. Provede vás po velkých i úplně malých soukromých 
muzeích v Krušných horách na české i saské straně. 

Brožuru vydává Destinační 
agentura Krušné hory za pod-
pory Vršanské uhelné a Seve-
ročeských dolů. „V Krušných 
horách a městech v  podhůří je 
řada velmi zajímavých muzeí, 
ať už jsou to malá soukromá 
muzea, která připravili nadšen-
ci sběratelé, nebo větší státní, 
případně městská muzea. Ob-
jevíte například Hasičské mu-
zeum v  Krupce, k  historii těžby 
uhlí vás dovede Podkrušnohor-
ské technické muzeum Kopisty 
u Mostu, hračky můžete obdi-
vovat ve Stálé expozici hraček 
a dřevěných výrobků ve firmě 
NBW u hranic se Saskem,“ říká 
k novému turistickému materi-
álu ředitelka Destinační agentu-
ry Krušné hory Eva Maříková. 
Na prázdniny pro turisty navíc 
Destinační agentura Krušné 
hory připravila hru o ceny. 
V osmi muzeích Krušných hor 
ke vstupenkám dostanou turisté 
také dílek puzzle. Kdo na konci 
sezóny poskládá celý obrázek, 
může se přihlásit do losování 
o víkendový pobyt v  Krušných 
horách podle svého výběru 
v létě nebo v zimě. Pravidla hry 
budou k dispozici ve vybraných 
muzeích. „Je to druhý turistický 
materiál, který jsme na letošní 

letní sezónu připravili společně 
s  těžebními společnostmi. Mi-
lovníkům dvou rychlých kol je 
v  Krušných horách k  dispozici 
nový výlet TRIPPER určený čis-
tě pro motorkáře pod názvem 
Krušnohorská/Erzgebirge TRI-
PPER Rallye. Trasa dlouhá  150 
km vede v oblasti Krušných hor 
po obou stranách hranice mezi 
Ústeckým krajem a sousedním 
Saskem. Odměnou je účastní-
kům kromě samotných zážitků 
z cestování Krušnohořím pamět-
ní samolepka, kterou si v  cílo-

vém městě vyzvednou v místním 
infocentru. Tak jako si každý 
motocestovatel rád na čelní plexi 
nebo kufr nalepí takovou samo-
lepku třeba z Alp, bude mít mož-
nost si projetou tras připomínat 
i nálepkou z Krušných hor. Výlet 
je v  české verzi k dispozici zce-
la zdarma v místě startu - Ha-
sičském muzeu v Krupce nebo 
v  německém jazyce  v informač-
ním centru v  Altenbergu. Pro-
jekt vznikl díky podpoře Severní 
energetické  a Vršanské uhelné,“ 
prozradila Eva Maříková. S  tě-
žebními společnostmi spolu-
pracovala destinační agentura 
už v  loňském roce na projektu 
Krušné horory. „Podpora Desti-
nační agentury Krušné hory má 

pro nás smysl. V rámci rekul-
tivací se podílíme na vytváření 
nové atraktivní krajiny a stejně 
jako Destinační agentura chce-
me ukázat lidem, že region, kde 
působíme, je plný krásných míst 
a má co nabídnout také v oblas-
ti turistického ruchu,“ říká ke 
spolupráci mluvčí společnosti 
Gabriela Sáričková Benešová. 
S  těžebními společnostmi při-
pravuje Destinační agentura 
Krušné hory už také materiály 
na příští rok. „Plánujeme na za-
hájení turistické sezóny průvod-
ce po turisticky atraktivních re-
kultivacích na Mostecku. Chybět 
nebude cyklotrasa a ani výlet pro 
motorkáře,“ doplnila na závěr 
ředitelka agentury.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínovská městská policie má k dispozici mobilní pla-
tební terminál. Nově tak mohou hříšníci pokuty zaplatit také pla-
tební kartou. 

Nejprve museli všichni stráž-
níci projít školením, jak plateb-
ní terminál používat. „Platební 
terminál bude nyní nějakou 
dobu na služebně, kam chodí lidé 
platit pokuty. Později ale počítá-
me s tím, že budou terminál po-
užívat zejména hlídky v terénu,“ 
uvedl velitel městské policie 
Zdeněk Urban. Dosud měli lidé 
možnost platit pokutu udělenou 

městskou policií pouze v  hoto-
vosti nebo převodem na účet. 
Nezaplacené pokuty vymáhá 
pro Městskou policii Litvínov 
celní správa. „Ve vymáhání ne-
zaplacených pokut jsou velmi 
úspěšní. Daří se vymoci více než 
padesát procent dluhů,“ doplnil 
Zdeněk Urban. 

Od začátku léta se strážníci 
více soustředí na dětská hřiš-

tě. „Pravidelně je kontrolujeme, 
v poslední době také kvůli záka-
zu kouření. Je paradoxní, že na 
hřištích nejčastěji kouří mladé 
maminky dětí, které si tu hrají. 
Zatím řešíme kouření na hřiš-
tích a případně zjištěné kouření 
v  restauracích pouze domluvou. 
Časem ale budeme přísnější,“ 
varoval dále Zdeněk Urban. 
S  otevřením letního koupaliště 
na Koldomu přibylo strážníkům 
také další místo pro kontroly. 
Hlídky sem zamíří pravidelně 
několikrát během dne. „Lidé 

by si měli uvědomit, že nechat 
na dece jen tak v tašce nebo pod 
ručníkem peněženku, mobil či 
jiné cennosti, není šťastný nápad. 
Už jsme letos řešili krádež na 
koupališti. V areálu jsou k dispo-
zici skříňky, kam si mohou lidé 
cenné věci odložit,“ připomněl 
Zdeněk Urban.  Během léta 
častěji strážníci také řeší rušení 
nočního klidu, to když se hosté 
nějaké restaurace zapomenou 
a baví se hlasitější hudbou, než 
je obyvatelům okolních domů 
milé.  (pur)

Pokuty už hříšníci zaplatí také kartou

Poznávejte historii v muzeích Krušných hor

Krušné hory očima dětí v novém kalendáři
Severní energetická podpořila Destinační agenturu Krušné hory také při zahájení turistické sezóny.

Žáci lomské základní školy přispěli do kalendáře Krušné hory očima dětí třemi obrázky.
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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.

NOVÁ VES V HORÁCH – Čtyřicáté výročí od založení sociálního za-
řízení si v rámci Dne otevřených dveří připomněl Domov sociálních 
služeb v Nové Vsi v Horách, který je součástí DSS Háj u Duchcova. 
Během akce se návštěvníci seznámili nejen s aktuálním chodem so-
ciálního zařízení, ale také s projektem Sousedé vedle nás – pokra-
čujeme.

Objekt, ve kterém v  současné 
době funguje v Nové Vsi v Ho-
rách domov sociálních služeb, 
byl postaven v  roce 1930 a pů-
vodně sloužil jako hotel a horské 
kino, které pojalo až 400 diváků. 
Po skončení druhé světové války 
byla v  budově umístěna pohra-
niční policie a později dětský 
domov. V současné době posky-
tuje sociální zařízení péči pro 48 
klientů s  mentálním a kombi-
novaným postižením do 65 let. 
Kapacita zařízení je 50 klientů. 
O klienty pečuje 35 zaměstnan-
ců. „Naším cílem je přesídlit ze so-
ciálního zařízení klienty, kteří jsou 
schopní žít samostatně v  chráně-

ném bydlení. Chceme jim dát šan-
ci dostat se ze sterilního prostředí 
sociálního zařízení a zařadit se do 
společnosti. K tomu nám pomůže 
projekt Sousedé vedle nás - pokra-
čujeme. Přesun některých klientů 
do chráněného bydlení znamená 
také změnu pro sociální pracov-
níky. Musí s  klienty intenzivněji 
pracovat, připravit je na nový 
způsob života, naučit je řadu úko-
nů, které při životě v  sociálním 

zařízení nepotřebovali. V  rámci 
projektu se proto naši zaměstnan-
ci dál vzdělávají. Díky projektu 
také zjistíme, kolik našich klien-
tů je schopných transformace do 
chráněného bydlení. Podle toho 
rozšíříme ve větších městech, 
kde už máme službu chráněné-
ho bydlení registrovanou, počet 
bytů,“ vysvětlil výhody projektu 
návštěvníkům sociálního zaří-
zení jeho ředitel Oldřich Malý. 
Transformace sociálních služeb 
se ale netýká pouze chráněného 
bydlení. Klienti sociálního zaří-
zení získávají pracovní návyky 
a jsou schopni vykonávat ně-
které práce, například pro obec, 
ve které sociální zařízení sídlí.  

„Jsme rádi, že v naší obci sociální 
zařízení máme. Je to jednak pra-
covní příležitost pro naše občany, 
ale také nabízíme práci v  rámci 
transformace sociálních služeb 
klientům zařízení, například při 
úklidu obce,“ uvedl starosta Nové 
Vsi v Horách David Kádner. Dne 
otevřených dveří využili nejen 
obyvatelé Nové Vsi v Horách, ale 
také rodinní příslušníci klientů 
a představitelé okolních měst 
a spřátelených sociálních zaří-
zení. Celý den se všichni mohli 
bavit při vystoupení, které si 
připravily děti ze z ákladní školy 
v  Hoře Svaté Kateřiny a klienti 
DSS Háj u Duchcova. Nechyběl 
ani tanec, do kterého se postup-
ně zapojili všichni přihlížející. 

Projekt Sousedé vedle nás – 
pokračujeme  je podpořen z Ev-
ropského sociálního fondu, OP 
Zaměstnanost. (pur)

MOST – Dva kostrové hroby, staré více než čtyři tisíce let, objevili 
archeologové v prostoru pod Slatinickou výsypkou. V místě, kde se 
společnost Vršanská uhelná, jedna z těžebních společností Pavla Ty-
kače, připravuje na pokračování těžby. 

„Pozůstatky pravěkého osíd-
lení jsme v  těchto místech ne-
zachytili, avšak odkryli jsme 
pohřebiště, které můžeme ori-
entačně datovat do starší doby 

bronzové, tedy do období 2 500 
let před Kristem,“ uvedl k nálezu 
Martin Volf, archeolog z Ústavu 
archeologické památkové péče 
severozápadních Čech Most. 
V prostoru lomu Vršany a ša-
chet kolem Mostu se podle ar-
cheologa jedná o poměrně uni-
kátní a zajímavý nález, na území 
celého Ústeckého kraje ale po-
dobné hroby z období takzvané 
únětické kultury nejsou ničím 
výjimečným.   

Za dohledu antropologa se co 
nejšetrnějším způsobem vyzved-
nou kosterní pozůstatky a předa-
jí do laboratoře k dalšímu zkou-
mání. „Určujeme pohlaví a věk 
a z  pohledu antropologa je zají-
mavé zjišťovat patologické změ-
ny, například nemoci. Některá 
degenerativní onemocnění, která 

se v  naší populaci objevují třeba 
u šedesátiletých, se u těchto kultur 
objevovala už kolem čtyřicátého 
roku věku,“ popsala Jana Kujav-
ceva Hlavová, antropoložka. 

Vršanská uhelná s  archeolo-
gickým ústavem spolupracuje 
od roku 2012. Vlastní terénní 
práce začaly o dva roky později 
a budou pokračovat až do roku 

2018. Jedná se o rozsáhlou plo-
chu v  místech mezi bývalými 
povrchovými hnědouhelnými 
lomy Slatinice a Vrbenský, kde 
se nachází původní terén, dosud 
nezasažený těžbou. Pro těžební 
společnost je záchranný arche-
ologický výzkum jednou z pod-
mínek k povolení hornické čin-
nosti.  (nov)

 Sociální zařízení slaví čtyřicáté výročí

Na místě budoucí těžby objevili 
archeologové hroby z doby bronzové

MEZIBOŘÍ - Mezibořští radní schválili přijetí dotace pro místní zá-
kladní školu. Vršanská uhelná darovala škole 250 tisíc korun na vy-
bavení učebny pro pracovní činnosti. Vybavení dostane škola v září. 

Radní dále vzali na vědomí 
zprávu o bezpečnosti. Za měsíc 
květen se v  Meziboří staly dva 
trestné činy, oba byly objasněny. 
Ve veřejném pořádku spáchali 

Mezibořští dva přestupky, oba 
byly objasněny. Dále bylo v Me-
ziboří v květnu spácháno 17 pře-
stupků v dopravě. Radní se také 
seznámili se seznamem přijatých 

dotací. V roce 2017 už Meziboří 
získalo dotaci 80 tisíc Kč na pro-
jektovou dokumentaci na vybu-
dování dětského světa od HSRM, 
dále také od HSRM 45 tisíc Kč 
na projektovou dokumentaci na 
rozšíření ubytovacích kapacit 
v  čp. 401, od ministerstva pro 
místní rozvoj 653 736 Kč na bez-

bariérový vstup do budovy Měst-
ského úřadu Meziboří, 1  530 
tisíc Kč na zateplení domu čp. 
136 – 138 z IROP a 350 tisíc ko-
run z Fondu Ústeckého kraje na 
schodišťové sedačky do domova 
pro seniory. O další dotace město 
žádalo, ale zatím nebylo o jejich 
přidělení rozhodnuto.  (pur )

Mezibořská škola bude mít novou učebnu

IDávné pohřebiště objevené na 
výsypce lomu je již několikátým 
nálezem archeologického týmu, 
který ve Vršanské uhelné pracuje 

od roku 2014. V uplynulých letech 
zde odhalil pozůstatky pravěkého 
osídlení především z doby želez-
né. Typickým zástupcem takového 
osídlení jsou takzvané polozemni-
ce, částečně zahloubené objekty, 
které obývali Keltové případně Ger-
máni. Nálezy z okolí lomu Vršany 
chtějí archeologové po dokončení 
výzkumu a analýz představit veřej-
nosti. 

Archeologové našli dva kostrové hroby.

Den otevřených dveří byl pro klienty sociálního zařízení malým svátkem.
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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

MOST - V neděli 18. června 
uspořádala společnost United 
Energy zaměstnanecký den pro 
své zaměstnance. Kromě občer-
stvení a příjemného posezení, 
jim připravila i zábavu spoje-
nou s novými motoristickými 
zkušenostmi jak pro dospělé, 
tak pro děti. Pro dospělé byly 
připraveny čtyřkolky, motokáry 
a jízda na minibiku. Velkým zá-
žitkem byla možnost vyzkoušet 
si driftovou jízdu zapůjčeným 
autem na zdejším polygonu. Pro 
děti bylo k dispozici dopravní 
hřiště, velká trampolína a také 
možnost za doprovodu rodičů 
jízda na čtyřkolce či motokáře. 
„Jako vždy jsme se s manželkou 
a s dětmi při zaměstnaneckém 
dni skvěle bavili. Vyzkoušel jsem 
si drift a jsem za tuto zkušenost 
rád, klidně bych si to někdy ještě 
zopakoval. Spojit příjemné s uži-

tečným byl od naší společnosti 
skvělý nápad,“ řekl jeden z pra-
covníků. Chválou nešetřily ani 
děti: „Byl jsem na skákadle a na 
hřišti a táta mě vzal i na motoká-
ru, ta byla nejlepší,“ pochvaluje 
si zážitky malý klučina.

Mluvčí United Energy Milo-
slava Kučerová je s průběhem 
zaměstnaneckého dne a zejmé-
na s návštěvností spokojená: 
„Zaznamenali jsme největší 
účast za celou dobu konání za-
městnaneckých dnů pořádaných 
naší společností. Během neděle 
se přišlo pobavit téměř pět set lidí 
včetně rodin. Velmi nás to těší 
a motivuje do dalších podobných 
akcí.“ (ali)

Zaměstnanci teplárny se bavili i učili na autodromu
Čtyřkolky si nenechaly ujít ani maminky s dětmi.Čtyřkolky si nenechaly ujít ani maminky s dětmi.

Velkou zábavou pro Velkou zábavou pro 
děti byla trampolína.děti byla trampolína.

Velký zážitek zaměstnaneckého Velký zážitek zaměstnaneckého 
dne byla driftová jízda autem.dne byla driftová jízda autem.

Ukázka motocrossů a možnost jízdy na minibiku.Ukázka motocrossů a možnost jízdy na minibiku.

Motokárový zážitek si pochvalovaly celé rodiny.Motokárový zážitek si pochvalovaly celé rodiny.

Po zasloužené projížďce přišel vhod odpočinek v trávě.Po zasloužené projížďce přišel vhod odpočinek v trávě.

LOM – Žáci lomské základní ško-
ly se rozhodli sestavit posádku 
a zúčastnit se závodů Dračích 
lodí na Matyldě. Závod jeli po-
prvé a hned byli úspěšní. Domů 
si odvezli bronzovou medaili. 

Tým malých Lomáků zazářil 
již v  první rozjížďce. Vyhrá-
li a posunuli se do semifinále. 
V  té chvíli už věděli, že se ne-
přijeli jen zúčastnit, ale že mají 
šanci na umístění. Do finále pak 
postoupili z  krásného druhého 
místa. „Po skončení finálové jíz-
dy jsme nejprve pocítili trochu 
zklamání. Kormidelník nám 

oznámil, že jsme dojeli jako čtvr-
tí. O to větší bylo naše překvape-
ní a radost, když jsme se dozvě-
děli, že tomu tak není. Náš tým 
totiž zabojoval a obsadili jsme 
3. místo z  celkového počtu 22 
přihlášených školních posádek. 
Postavili jsme se tak na stupně 
vítězů a užili si pocit radosti ze 
skvělého umístění,“ raduje se i za 
děti ředitel školy Jakub Ozaňák. 
Umístění na stupních vítězů 
vlilo lomským dětem do žil bo-
jovnost. Věří, že v  příštím roce 
přivezou domů medaile ještě 
z hodnotnějšího ovu.  (pur)

LITVÍNOVSKO – Na náměstí v obci 
Horní Jiřetín proběhla krajská 
preventivně dopravní akce s  ná-
zvem „Sluníčko nebo mráček“. 

Děti z  páté třídy místní zá-
kladní školy se akce zúčastnily 
spolu s dopravními policisty, kte-
ří kontrolovali, jak řidiči dodržu-
jí pravidla silničního provozu. 
Samy pak aktivně po informaci 
od policistů o výsledku silniční 
kontroly řidiče ocenily. V  pří-
padě kladného výsledku školáci 
řidiči poděkovali za dodržování 
zákonů a ocenili ho obrázkem 

sluníčka, který vlastnoručně 
vyrobili. Hůře na tom byli ti, 
u nichž muži v uniformách zjis-
tili porušení pravidel silničního 
provozu. Ti od dětí vyinkasovali 
pokárání, a navíc i obrázek se za-
mračeným mráčkem. „S pochva-
lou a veselým obrázkem sluníčka 
z akce odjelo celkem 12 řidičů. 
Celkem 6 řidičů obdrželo obrázek 
s  mráčkem a výtku. Tři sluníčka 
si odvezli z  akce i tři motorkáři, 
kteří k nám přijeli ze sousedního 
Německa,“ konstatovala policejní 
mluvčí Ludmila Světláková. (sol)

Sluníčko nebo mráček

Lomáci zářili na Dračích lodích

LITVÍNOV – Litvínovské technic-
ké služby mají do letní sezóny 
skvěle našlápnuto. Oproti jiným 
rokům se daří sekání trávy stí-
hat dokonce i na okrajích města.  
Na pomoc si na letní seče poří-
dila společnost automatické se-
kačky. Jednatelka technických 
služeb Marcela Pašková myslela 
i na krásu, město zdobí více než 
šest tisíc letniček. 

Marcela Pašková si letošní 
letní sezónu pochvaluje. S  no-
vými automatickými sekačkami 
jde práce rychleji. „Pořídili jsme 
dva Spidery, ty jsou skvělé hlav-
ně do nepřístupného terénu a do 
svahu. Dále jsme koupili novou 
velkou traktorovou sekačku ETE-
SIE. Je velmi výkonná a můžeme 
s  ní sekat i mokrou trávu, což 
bylo dříve nemyslitelné. Centrum 
města už máme letos čtyřikrát 
posekané, okrajové části jsme 
sekali třikrát. To je více než kdy 
v  minulosti ve stejném období,“ 
prozradila Marcela Pašková. Po-
sekanou trávu odváží technické 

služby na kompostárnu do Bíli-
ny. Jarní cibuloviny už ve všech 
záhonech a truhlících nahradily 
letničky. „Pořídili jsme jich šest 
a půl tisíce za bezmála sto tisíc 
korun. Problém je se zloději. Lidé 
nám květiny kradou. A není to 
o tom, že někdo cestou z hospody 
natrhá kytku pro manželku. Ze 
záhonů mizí letničky i s  kořeny. 
Lidé přijdou s  lopatkou a květi-
nu ze záhonu vyndají a odnesou 
na svou zahradu,“ zlobí se na 
nenechavce Marcela Pašková. 
Kromě květin vysazovali za-
městnanci technických služeb 
také keře a stromy. „V náhradní 
výsadbě jsme vysazovali stromy 
a keře od dubna do konce červ-
na. V  Litvínově přibylo 65 keřů 
a 25 stromů,“ uvedla dále Mar-
cela Pašková a dodala, že ná-
hradní výsadba stromů a keřů 
dosud vyšla na sto tisíc korun, 
ale pro letošní rok ještě nekončí. 
Technické služby ještě připravu-
jí novou výsadbu u památníku 
v Parku pionýrů.  (pur)

Litvínov je plný letniček 



region 23. červen 2017 99

MEZIBOŘÍ - Padesáté výročí od svého založení oslavila Základní ško-
la a Mateřská škola Meziboří. Oslavy probíhaly celý den 16. června. 
Zúčastnili se jich přátelé z partnerské školy v Saydě, nechyběl boha-
tý program ani originální dort v podobě fi lmového pásu. 

Nejprve děti ze základní ško-
ly změřily své síly při sportov-
ních hrách s  kamarády z  part-
nerské školy z  německé Saydy. 
Sportovní hry zpestřil svým vy-
stoupením sedminásobný mis-
tr světa ve Footbag a Freestyle 
Footballu Honza Weber. Hlavní 
program začal ale až v šestnáct 
hodin v  Kulturním zařízení 
Meziboří, kde byla připravena 
školní akademie. „Pozvali jsme 
na oslavy všechny bývalé za-
městnance školy. Rozeslali jsme 
dvě stě pozvánek. Minimálně 
polovina pozvaných lidí na osla-
vy dorazila. Nechyběli bývalí 
ředitelé školy Stanislava Matěj-
ková, Milan Šťovíček a Vlastimil 
Doležal. Přijeli také naši přátelé 
z  partnerské školy ze Saydy,“ 
uvedl současný, v  pořadí už 
osmý, ředitel školy Jan Peška. 
Během školní akademie před-
vedly děti rodičům, co umějí. 
Kromě dětí vystoupila také 
skupina učitelů Hoříme a sex-
tet Podlenovky, složený z  bý-
valých členek souboru Vlasty 
Podleny. „Během akademie se 
rozdávaly také zvonky, ocenění 
pro úspěšné žáky i oblíbené za-
městnance školy,“ doplnil Jan 
Peška. Zvonek v  letošním roce 
získali z řad žáků školy Vojtěch 
Vyskočil za výborné studijní 
výsledky, Martin Procházka za 
reprezentaci školy v  zeměpise, 
úspěšná plavkyně Adéla Ema 
Dvořáková, František Kopecký 
za úspěchy v  recitační soutěži, 

Lucie Vaňková za studijní úspě-
chy a charitativní pomoc onko-
logicky nemocným pacientům 
a František Kordík za sportovní 
úspěchy. Zvonky získali také 
nejoblíbenější zaměstnanci 
školy, a to za správní zaměst-
nance školník Michal Stehlík, 
za I. stupeň Mgr. Veronika 
Drábková a za 2. stupeň Mgr. 
Dáša Kunkelová. Oslava pokra-
čovala Zahradní slavností ve 
škole. „Hosté měli možnost pro-
hlédnout si celou školu. Všech-
ny učebny byly otevřené, aby se 
každý mohl podívat na místa, 
kde se učil, nebo kde pracoval,“ 
uvedl dále Jan Peška. Každý se 
tak mohl přesvědčit, že škola 
není ani ve svém věku žádná 
nemoderní stařenka. „Máme 
v posledních letech několik novi-
nek, na které jsme hrdí. Podařilo 
se vybudovat školní arboretum. 
Součástí arboreta je naučná 
stezka, geopark, skleník, ekokou-
tek, zvěřinec s živými zvířaty, 
hřiště s herními prvky, sluneční 
hodiny a venkovní třída. Vy-
budovali jsme vlastní dopravní 
hřiště, včetně koloběžek, doprav-
ních značek a semaforů. V rámci 
projektu Kamarádská škola děti 
z  mateřské školy pravidelně na-
vštěvují základní školu, kde jsou 
pro ně připraveny různé aktivi-
ty pod vedením žáků z druhého 
stupně. Pro žáky devátých roč-
níků připravujeme maturit(k)y 
- závěrečné zkoušky k překlenutí 
období mezi přijímacími zkouš-

kami a nástupem na střední ško-
ly. Pravidelně se konají oborové 
dny, v  rámci kterých je prostor 
pro netradiční pojetí vyučování 
a neobvyklá témata. Posílili jsme 
výuku angličtiny na II. stupni, 
připravujeme žáky na přijímací 
řízení. Velké poděkování patří 
také zřizovateli, městu Meziboří. 
Město ze svého rozpočtu investu-
je do postupné rekonstrukce ško-
ly,“ představil školu Jan Peška. 
V rámci zahradní slavnosti vy-
stoupili Vladimír Hron, taneční 
skupina ZUŠ Litvínov pod ve-
dením Aleny Vojtelové a skupi-
na roztleskávaček ze ZŠ Mezi-
boří. K poslechu hrála skupina 
Jazz trio. Slavnostní okamžik 
umocnil také letošní úspěch 
školy, který si nadělila ke svému 
jubileu. Mezibořská základní 
škola totiž zvítězila ve sportov-
ní soutěži základních škol Mos-
tecka. „Soutěžilo se v jedenácti 
turnajích. Řekli jsme si, že letos 
by bylo hezké vzhledem k výročí 
vyhrát, a tak jsme soutěži věno-
vali co největší pozornost. Na 
turnaje jsme trénovali a podařilo 
se. Všem, kdo školu na turnajích 
reprezentovali, děkuji,“ nešetřil 
nadšením Jan Peška. Oslav se 
zúčastnil také starosta města 
Petr Červenka. „Škola v Mezibo-
ří je vynikající. Staráme se o to, 
aby měly děti vše, co ke vzdělání 
potřebují. Škola má nově vyba-
vené učebny, zrekonstruovanou 
kuchyni a jídelnu, postupně se 
rekonstruují i ostatní části školy. 
Chceme, aby se mezibořské děti 
ve škole cítily dobře a  měly na 
školní roky jen ty nejlepší vzpo-
mínky,“ uvedl Petr Červenka. 
 (ema)

MOST - Letošní ročník T-Mobile 
Olympijského běhu na velkém 
okruhu mosteckého autodromu 
přepisoval historické tabulky. 
Na start pod sálajícím sluncem 
se ve středu 21. června v  pod-
večer postavilo 322 mužů a žen, 
loňskou rekordní účast se tak 
podařilo překonat o 73 závod-
níků. 

Z prvenství na delší tra-
ti se radoval jednadvacetiletý 
Oto Ottenschläger z  Litvíno-
va. „Jsem tu potřetí, zatím vždy 
druhý. Mám proto velmi dobrý 
pocit. Tentokrát jsem závod zvlá-
dl takticky. Rovinka na konci 
bolela, ale dal jsem to,“ svěřil 
se šťastný vítěz. Dva okruhy se 
mu podařilo zaběhnout v  čase 
29:04,3 minuty. Mezi ženami 
nenašla na osmikilometrové 
trati přemožitelku Eva Kolaří-
ková, která ji zvládla za 40:37,8 
minuty. Čtyřkilometrovou trať 
zvládl nejrychleji uběhnout Ja-
kub Ihnačinec z  Mostu v  čase 
14:51,3 minuty. V  ženské kate-

gorii proměnila svůj výkon ve 
zlato Kateřina Kutílková s  ča-
sem 18:19,3 minuty. 

Na autodromu se běhá už od 
roku 1985. „Ani dnes nechybě-
lo několik matadorů, kteří start 
tohoto závodu pamatují osobně, 
například Bohumil Kreml, Vác-
lav Smolák nebo Tomáš Ond-
rášek,“ vyjmenoval neúnavné 

sportovce dlouholetý pořadatel 
závodu a jeho současný promo-
tér Petr Pabišta. Letos se do zá-
vodů s podtitulem „různí běžci, 
různá místa, jedna myšlenka“, 
jež jsou součástí mezinárodní-
ho Olympijského dne, zapojilo 
ve stejný den a čas přes 70 tisíc 
běžců v 81 českých a morav-
ských městech.  (nov)

„Dáma“ v nejlepších letech slavila výročí

Olympijský běh na autodromu 
opět s rekordní účastí

LITVÍNOV – Tak trochu jiný pohled na dění v  Litvínově má Luboš 
Motl, aktivní člen litvínovské ODS. Sází na spolkovou činnost oby-
vatel města, o kterou především by se podle jeho mínění mělo opí-
rat vedení města. Nemá rád nedokončenou práci a vadí mu lhostej-
nost a nezájem lidí o rodné město.

Vadí vám nedokončená prá-
ce, co konkrétně v  Litvínově 
považujete za nedokončené?

Denně chodím kolem zámku 
Valdštejnů. Je dobře, že se do 
zámku vrátil život, že město zá-
mek zrekonstruovalo. Co mi ale 
vadí, je současný stav po rekon-
strukci. Už nyní opadává omít-
ka, na fasádě jsou nevzhledné 
mapy. Město začalo dobrou věc, 
ale nedotáhlo ji do konce. To 
je přesně ukázka práce, kterou 
bych jako politik nechtěl dělat. 
Pokud byla rekonstrukce odve-
dena špatně, pak za to musí být 
někdo zodpovědný. Jestli to ale 
byl úmysl a správný technolo-
gický postup při rekonstrukci 
historického objektu, pak by to 
měli lidé vědět. Vedení města 
by mělo informovat nejen své 
občany, ale každého, kdo kolem 
zámku jde, že práce ještě nejsou 
dokončené, že se  fasáda bude 
ještě časem měnit a také z  ja-
kých důvodů. Takových příkla-
dů bych mohl z Litvínova uvést 
hned několik. Dobrý záměr se 
nakonec obrátí v negativum jen 
proto, že nebyl dokončen.

Máte velmi blízko k  ekolo-
gii, jak vnímáte renovaci zá-
meckého parku?

Je to fajn a dobře připravený 
projekt. Je tu ale problém s pro-
vedením. Jestliže se v  parku 
provede nová výsadba, musí se 
počítat s tím, že několik let se tu 

nebudou moci konat celoměst-
ské slavnosti. To je stejný pro-
blém. Dobrý projekt se pokazil 
tím, že nebyl dotažen a skončilo 
se před cílem. Velmi zvláštní při 
realizaci projektu byl také pří-
stup k  ochraně přírody. Řešila 
se prořezávka každého 
stromu, připravovala  
náhradní hnízdiště, 
budky pro netopýry. Že 
se ale v době hnízdění 
ptáků v  parku konají 
několikadenní slav-
nosti, které spolehlivě 
ptactvo z  hnízd 
vyženou, neřeší 
nikdo. 

A zeleň 
v  Litvínově 
obecně?

Zeleň se 
samozřejmě 
musí ře-
šit, ale 
s  roz-
myslem, 
a ne od 
stolu v  kan-
celáři. Je 
dobré zapo-
jit do řešení 
zeleně, stejně 
jako do mno-
ho dalšího ve 
městě, občanské 
platformy. Lidé, 
kteří mají město 
rádi, žijí tu a pova-

žují ho za svůj domov, mohou 
být vedení města velmi prospěš-
ní. Například občanská iniciati-
va Zeleň Litvínov je obrovská 
studnice nápadů a informací, 
které by měli úředníci při své 
práci využívat. Neříkám, že se 
všechno dělá špatně. Hodně se 
toho dělá dobře, ale mohlo by se 
také dělat ještě lépe. 

Jak si představujete spolu-
práci s občanskými iniciativa-

mi?
V Litvínově je hned ně-

kolik spolků, jejichž čin-
nost je pro město velmi 
prospěšná. Vedení města 
by mělo spolkovou čin-
nost svých obyvatel vše-

možně podporovat 
a spolupracovat 

s  nimi. Jsou 
to lidé, kteří 
jsou ochot-
ni zdarma 
a ve svém 
v o l n é m 
čase mě-
nit své 
o k o l í 
k  lepší-

mu. Čím 
více občan-

ských platforem 
ve městě bude, 
tím to bude lepší. 
Politici, politické 
strany, zastupitelé 
i úředníci by měli 
občanským inicia-
tivám naslouchat. 
To je podle mého 

mínění cesta pro 
vedení města. 

(pur)

Luboš Motl sází na 
občanské iniciativy

Olympijský běh na autodromu překonal letos rekord v účasti.

Výročí školy oslavili také všichni žáci.

Luboš Motl
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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.

Vyhraj NÁKUP
V HODNOTĚ 30 000 kČ

 15. 6. - 15. 9. 2017

DALŠÍ SUPER CENY

Zapůjčení vozu značky Hyundai na 5 dní / ATELIÉROVÉ FOCENÍ / SÝROVÝ BALÍČEK

více info na www.centralklub.cz 

CENYDALŠÍ SU

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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Národní házená 
v Louce bude slavit

V sobotu 24. června pro-
běhnou v Louce u Litvínova 
oslavy 50 let zdejší národní 
házené. Při té příležitosti se 
uskuteční utkání přípravek, 
mladších žaček, veteránek 
a veteránů. Začíná se v 9 ho-
din. Od 16.15 se rozběhne 
zábavný program. 

Litvínov a Horní 
Jiřetín se sloučí

Fotbalové kluby FK Lit-
vínov a Sokol Horní Jiřetín, 
které v  uplynulé sezoně pů-
sobily v  krajském přeboru 
dospělých, se chtějí sloučit. 
Dohoda už je na světě, teď se 
čeká na posvěcení od fotba-
lového svazu. 

Broum u dospělých 
MFK skončil

Poté, co tým dospělých 
MFK spadl z divizní skupiny 
B do krajského přeboru, byl 
odvolán jeho trenér Rostislav 
Broum. Z  týmu se rozhodlo 
odejít několik hráčů. Napří-
klad bratři Weickertové mají 
namířeno do juniorky Plzně. 

Francouz ve Zlaté 
hokejce pátý

Gólman Pavel Francouz, 
který byl jedním z  hlavních 
strůjců historického titulu 
mistra pro HC Verva Lit-
vínov v  roce 2015, obsadil 
v anketě Zlatá hokejka 2017 
páté místo. Francouz hájí 
branku Traktoru Čeljabinsk. 
Z vítězství se radoval útočník 
Pastrňák z Bostonu. 

Narozeninový golf

I. Golf Club Most oslavil 
21. výročí svého založení. 
S touto událostí je každoroč-
ně spojen NAROZENINO-
VÝ TURNAJ, který je pova-
žován za nejdůležitější akci 
klubové části kalendáře 
turnajů. V doprovodné kate-
gorii dětí a mládeže zvítězil 
Lukáš Vimr, před druhým 
Martinem Kovářem a třetím 
Jakubem Süttö. V kategorii 
hráčů a hráček s HCP 0-19,7 
obsadila první pozici Marti-
na Mannová (72 ran), před 
stříbrným Milanem Pintou 
(73 ran) a bronzovým Ladi-
slavem Kabíčkem (75 ran). 
Ve druhé hlavní kategorii se 
utkali hráči a hráčky s HCP 
19,8-54. První místo vybojo-
val výborným výkonem Luu 
Danh Huyen (51 STB) před 
Ngo Anh Tuanem (49 STB) 
a třetí pozici obsadil Petr Mi-
nařík (42 STB). Za zmínku 
i velmi dobré výsledky Jaro-
slava Matase a Dušana Souč-
ka na čtvrtém a pátém místě, 
kteří shodným výsledkem 38 
STB taktéž zlepšili své osob-
ní hendikepy.

Starší žáci získali 
stříbrné medaile

Tým starších žáků Mostec-
kého fotbalového klubu U15 
vybojoval stříbrné medaile 
v  turnaji O pohár hejtmana 
Ústeckého kraje, když na do-
mácím stadionu Josefa Ma-
sopusta v Mostě podlehl FK 
Teplice 1:5. Úspěch Mostec-
kých zaznamenal Wittausch. 

 (jak)

OSTRAVA - Gymnastky klubu 
sportovní gymnastiky Litvínov 
předvedly vynikající výkony na 
mistrovství ČR v Ostravě. 

Absolvovaly nejen skvělý zá-
vodní den, ale připsaly si i mi-
mořádná umístění. Mistryní ČR 
v  kategorii žákyně A se stala 
Agáta Strýbalová a druhé místo 
vybojovala Patricie Makovič-

ková. Umístění litvínovských 
gymnastek: Žákyně A: 1. místo 
- Agáta Strýhalová, 2. místo - 
Patricie Makovičková, 11. mís-
to - Denisa Chaloupková, 19. 
místo - Uršula Hocelíková, 29. 
místo - Barbora Nováková. Star-
ší žákyně: 36. místo - Michaela 
Racíková, 48. místo - Tereza 
Hurtová.  (jak)

LITVÍNOV – A mužstvo HC Verva Litvínov, společně s částí manage-
mentu klubu, strávilo týden na Kypru v rámci soustředění před no-
vou extraligovou sezonou. Litvínov tak opět po roční pauze vyrazil 
na tradiční soustředění u moře. 

Letos čekalo tým podnebí na 
Kypru, kde hráči strávili týden 
během něhož se připravova-
li na novou sezonu. A-tým po 
celý týden trénoval dvoufázově 
ráno od 7.30 a odpoledne od 
17.30 hdin. Ranní tréninky byly 
zaměřeny hlavně na rychlost 
a výbušnost, odpolední se pak 
po půlhodinovém warm-upu 
skládaly především z různých 
míčových her. 

Hráče nečekala jen dřina, ale 
zbyl také čas na regeneraci, zá-
bavu a utužování kolektivu. Ge-
nerální manažer klubu Robert 
Kysela prozradil několik novi-
nek. Předně informoval o tom, 
jak to vypadá s avizovaným jed-
náním ohledně příchodu jed-
noho kanadského a norského 
hráče.

„V blízké době by měl s na-
ším klubem podepsat smlouvu 
kanadský útočník. U norského 
obránce se situace zkompliko-
vala, z rodinných důvodů prav-
děpodobně zůstane v  Norsku,“ 
řekl Robert Kysela s tím, že klub 

ještě jedná o příchodu jednoho 
slovenského reprezentačního 
útočníka. S týmem se připravu-
je i Peter Jánský. Podle Kysely 
je reálné, že se mistr ČR z roku 
2015 vrátí do týmu. „Peter absol-
voval několik pohovorů s trenéry 
a vedením, a je pravděpodobné, 
že dostane příležitost znovu se 
poprat o místo v základní sesta-
vě,“ uzavřel generální manažer 
HC Verva Litvínov.  (jak)

BRNO - V pátek 9. června vstoupila česká reprezentace v malém fot-
bale úvodním zápasem do bojů mistrovství Evropy, které se tento 
rok hrálo v Brně. Před skvělou návštěvou téměř tří a půl tisíce divá-
ků bohužel Češi v tomto zahajovacím utkání šampionátu podlehli 
Maďarsku v  poměru 0:1. Nakonec to ale bylo jediné střetnutí, ve 
kterém náš národní tým prohrál v základní hrací době. Účinkování 
reprezentačního výběru skončilo mimořádným úspěchem.

Pod ním je podepsána i čtve-
řice zástupců mosteckého malé-
ho fotbalu, a to Ondřej 
Bíro, David Macko, 
Jakub Polák a Tomáš 
Režný, hráči úřadují-
cích mistrů republiky, 
Gamblers Most. 

Bronzoví medailis-
té z  loňského EURO, 
které se hrálo v  Ma-
ďarsku, se tak dokázali 
znovu probojovat ve 
velké konkurenci do 
závěrečné nominace, 
a nést tak prapor mos-
teckého malého fotba-
lu velmi vysoko.

Mostečané s národ-
ním týmem postoupili 

až do finále. V něm se postavili 
reprezentaci Ruska. Češi šli do 

vedení a vyprodaný stadion za 
Lužánkami bouřil. Rusové ale 
dokázali ve druhém poločase 
vyrovnat a nakonec dovést střet-
nutí do penaltového rozstřelu. 
Zatímco Rusové byli v  exekuci 
pokutových kopů bezchybní, 
domácí Češi jednou zaváhali 
a nakonec si tak na krk zavěsili 
stříbrné medaile.

I přes závěrečné 
zklamání skončil 
domácí šampionát 
obrovským úspě-
chem. Vždyť stří-
brné medaile jsou 
vyrovnáním nej-
lepšího umístění 
českého národního 
týmu z  roku 2011. 
Je pak skvělou vizit-
kou Mostu, že se pod 
to v  patnáctičlenné 
nominaci podepsala 
hned čtveřice mo-
steckých reprezen-
tantů. 

(jan, jak)

LITVÍNOV – Fotbalisté dříve na-
rození se opět sešli na letním 
stadionu v  Litvínově, aby si při 
čtvrtém ročníku memoriálu při-
pomenuli někdejšího litvínov-
ského fotbalistu, ale také příle-
žitostného hokejistu a skvělého 
člověka Václava Žaloudka. K tur-
naji se sjelo osm týmů.

Z vítězství se nakonec již 
počtvrté radovali hráči Baníku 
Most, kteří tak zvítězili již po-
čtvrté. V letošním finále porazili 
celek staré gardy FK Teplice až 
po penaltovém rozstřelu, když 
v normálním čase utkání skon-
čilo 3:3. Třetí skončil domácí 
FK Litvínov, který přehrál tým 
Inter Čechie 3:1. Nejstarším 

účastníkem turnaje byl litvínov-
ský František Valta (75 let). Ko-
nečné pořadí turnaje: 1. Baník 
Most, 2. FK Teplice, 3. FK Litví-

nov, 4. Inter Čechie Litvínov, 5. 
Zámecká Litvínov, 6. TJ Kopis-
ty, 7. Sokol Horní Jiřetín, 8 SFK 
Meziboří.  (jak)

Litvínovská gymnastika má 
mistryni a vicemistryni ČR

MOST – Házenkářské mistry-
ně z  DHK Baník Most už znají 
rozlosování zápasů WHIL pro 
novou sezonu. Nejvyšší česko - 
slovenská soutěž v  házené žen 
byla rozlosována a Černí andělé 
v  úvodních dvou kolech hned 
dvakrát míří na Slovensko.

V prvním kole, které se hraje 
2.  září, vycestují k  nováčkovi 
z  Bánovců. O  týden později 
budou Černí andělé hrát na 
palubovce v Šale. První domá-

cí zápas čeká na DHK Baník 
Most až 16. září, kdy před svý-
mi fanoušky přivítají družstvo 
Zlína. 

Česko - slovenskou WHIL 
bude v  nové sezoně hrát 
13  týmů, osm z  Česka a pět ze 
Slovenska. Nováčky jsou po 
vydařené sezoně Hodonín 
a Bánovce. Naopak chybí slabá 
Bratislava a Partizánske, které 
se přihlásilo pouze do první slo-
venské ligy.  (jak)

Interliga házenkářek už zná 
svůj jízdní řád, Černí andělé 

začínají na Slovensku

Mostecká čtyřka má stříbro 
z mistrovství Evropy v malém fotbale

Mužstvo absolvovalo soustředění na 
Kypru, šanci dostane útočník Jánský

BRNÁ – Tak to se je tak nevidí. Fotbalisté FK Litvínov odjížděli k po-
slednímu utkání sezony do Brné, ovšem jejich rozlučka s ročníkem 
určitě nedopadla podle jejich představ.

Domácí Brná jim totiž uštěd-
řila debakl 17:1. Devět gólů si 
připsal Tomáš Gibala. Jedinou 
branku hostů dal Tomáš Bohata.

Ke cti hostujícího Litvínova 
patří skutečnost, že zápas ne-
vzdal. Hrál až do závěrečného 
hvizdu. 

„Bohužel, jsme na zápas přije-
li jen v  deseti lidech, ze kterých 
byli čtyři dospělí a zbytek doros-
tenci. V průběhu zápasu se nám 
ještě další hráč zranil, takže jsme 
soupeři čelili jen v devíti hráčích. 
Nechtěli jsme ale takto oslabení 
odejít ze hřiště, a tak jsme hrá-

li až do konce. Nakonec z toho 
byla takováto nakládačka,“ řekl 
k utkání sportovní ředitel FK 
Litvínov Vratislav Havlík

SK Brná – FK Litvínov 17:1 
(9:1). Branky: 2. Gibala, 3. Gibala, 
4. Pilař (vlastní), 6. Rakishtenliev, 
22. Smetana, 23. Gibala, 26. Gi-

bala, 31. Gibala, 42. Gibala, 64. 
Heřman, 67. Betka, 66. Gibala, 74. 
Demčenko, 79. Králík, 81. Králík, 
86. Gibala, 89. Gibala - 9. Bohata. 
Sestava FK Litvínov: Uhlíř – M. 
Havlíček, Bohata, Dragoun, J. Du-
cháček, Paunkovič, P. Ducháček, 
Stejskal, Pilař, Cafourek.  (jak)

Litvínov utržil v posledním kole rekordní výprask! Vyfasoval od Brné sedmnáct gólů

Čtvrtý ročník memoriálu opět patřil 
Baníku, tentokrát vyhrál až na penalty
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LITVÍNOV – V litvínovském zámku Valdštejnů má veřejnost možnost 
zhlédnout dvě významné a bezpochyby velmi atraktivní výstavy. 
Svůj Bikiny klub tu instalovala sochařka Veronika Psotková, která 
vytvořila drátěné sochy v  nadživotní velikosti. Druhou výstavou, 
která byla slavnostně zahájena, je Nově uspořádaná expozice děl 
sochaře Stanislava Hanzíka doprovázená fotografi emi Josefa Sudka. 

Akademický sochař Stani-
slav Hanzík je neodmyslitelně 
spjatý s Litvínovem, Křížatkami 
a Mosteckem.   Je také čestným 
občanem města, které mu bylo 
uděleno za výjimečnou umě-
leckou tvorbu, kterou přispívá 
k propagaci města i celého regi-
onu. S jeho pracemi se může ve-
řejnost setkat nejen v galeriích, 
ale i při procházkách Litvíno-
vem, v  zámeckém parku, před 
stadionem I. Hlinky, ale i na dal-
ších místech. „Mnozí obyvatelé 
Litvínova a celého regionu, kteří 
se zajímají o výtvarné umění, 
jsou hrdi na to, že tu pan Han-
zík vystavuje. Všichni dobře vní-
mají, že je to významný sochař, 
věhlasná osobnost, která si svým 
dílem vydobyla vysokou prestiž, 
a proto za vedení města panu 
Hanzíkovi děkuje za to, že věnuje 
našemu městu stálou, dlouhodo-
bou přízeň a že u nás vysvatvu-
je svá díla,“ uvedla slavnostní 

otevření výstav místostarostka 
Litvínova Erika Sedláčková. Ku-
rátorem výstavy je MgA. Adam 
Kovalčík a realizační tým Mar-
tin Malý, Tomáš Voves, Kateřina 
Novotná, Jan Tubač, Jan Stehlík, 
MgA. Michal Hradil, MgA. Ja-
kub Goll, MgA. Jakub Tlučhoř. 
„Já jsem prakticky z  Křížatek, 
v  Mostě jsem se narodil a jsem 
tady nejradši na světě a cokoliv 
bude třeba pro Litvínov udělat 
z mého rukopisu, udělám. Dou-
fám, že moje dílo patřilo a bude 
patřit těm lidem, kterým je ad-
resováno, a to jste vy,“ uvedl so-
chař Stanislav Hanzík. 

Veronika Psotková 
představuje přirozenou 

ženskost
Druhou výstavou, která je 

v  zámku k  vidění, jsou sochy 
v  nadživotní velikosti Veroniky 
Psotkové, jejíž díla mohou Lit-

vínovští znát například i díky 
Gymnastům, kterými oživila 
novou fasádu litvínovské Soko-
lovny. 

V  popředí zájmu mladé so-
chařky jsou především netradič-
ní prostorové instalace stylizova-
ných drátěných figur a objektů. 
Bikini klub je soubor šesti soch, 
šesti různých typů žen, jejichž 
tělesnost a proporční nedoko-
nalosti jsou na hony vzdálené 
představám tzv. mediální krásy. 
O to blíže se však přibližuje au-
torka obecné realitě v běžném 
životě bez příkras.    (sol) 

Veronika Psotková je absolventkou ateliéru sochařství Mi-
chala Gabriela (MgA., 2009) na FaVU VUT v Brně. 

Vystavuje v Čechách i v zahraničí. V současné době žije 
a tvoří v Oboře u Loun. 

Stanislav Hanzík (upro-
střed) je známý portrétista 
významných českých i svě-
tových osobností. Ztvárnil 
portréty umělců, vědců, ar-
chitektů, spisovatelů a jiných 
významných osobností čes-
kého i světového kulturního 
dědictví: Matka Tereza, Bo-
humil Hrabal, Božena Něm-
cová, Karel Hynek Mácha, 
Josef Sudek, Bedřich Sme-
tana, Jaroslav Seifert, Alfons 
Mucha, Karel Hašler… 

Zámek krášlí plastiky známých tváří  

a „velké“ ženy v bikinách


