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Nájezd na čtyřpruh u muzea na půl roku uzavřen
MOST – Řidiči pozor, sjezd a nájezd na silnici I/13 u čerpací stanice Shell nedaleko mosteckého muzea je uzavřen - a to až do konce
roku. Důvodem je výstavba nového mostu. K omezení provozu poté
dojde i na protilehlé straně komunikace. Tentokrát kvůli výstavbě
nové okružní křižovatky.
Sjezd z přemostění (z ulice
Čsl. armády) směr Litvínov,
Chomutov, a rovněž i nájezd do
Mostu ze směru Teplice, Praha
byly uzavřeny již 7. července.
Uzavírku ale provázejí dopravní zmatky. Řidiči si stěžují na
špatně značené objízdné trasy,
zejména ze směru od Teplic a od
Prahy. „Na základě podnětu řidičů bude po dohodě se zhotovi-

I

Nová komunikace včetně mostů
vyjde na více než tři sta milionů
korun bez DPH. Jde o projekt
z tzv. patnácti vládních ekomiliard. Poté, co bude silnice včetně
mostů dokončena, převede ji stát
do majetku Ústeckého kraje, cyklostezku zase do majetku statutárního města Mostu.
telem na příjezdovém pruhu komunikace I/13 ve směru od Prahy
a Ústí nad Labem, před sjezdem
do ulic Rudolická a Pod Lajsníkem, umístěno místní dopravní
značení s informací, že následující sjezd do centra (ul. Čsl. armády a Chomutovská) je uzavřen.
Tak budou řidiči již v předstihu

informováni o tom, že následující sjezd do centra je uzavřen,
a budou moci využít sjezdu do
ulic Rudolická a Pod Lajsníkem,“
ujišťuje Filip Běhal z tiskového
oddělení ministerstva financí.
Uzavírka potrvá zhruba půl
roku. „Nájezdové a sjezdové rameno bude zprovozněno ještě
před dokončením výstavby mostu a uzavřeno zůstane pouze
v tomto roce,“ uvedl Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí, které stavbu
financuje.
Řidiči budou muset ale čelit dalším omezením průjezdu
i v příštím roce, a to s největší
pravděpodobností
začátkem
roku 2018 na protilehlé straně komunikace I/13. V těchto
místech se totiž počítá s novou
okružní křižovatkou, která bude
v pořadí (s plánovaným kruhákem u koupaliště) již třiadvacátým kulaťákem v Mostě. Jak nový
most, tak i nová okružní křižovatka jsou součástí nově vznikající komunikace Most – Mariánské
Radčice, s níž se začalo koncem
uplynulého roku.


V těchto místech by měla vzniknout nová okružní křižovatka.

Milí čtenáři, během
letních prázdnin
bude týdeník Homér
vycházet jako
čtrnáctideník.
Příští číslo vyjde
28. července 2017.

KRUŠNOMAN
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CROSS TRIATHLON MOST
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LITVÍNOV – V pátek 14.
července od 20 hodin
proběhne na zámku
Valdštejnů interaktivní
noční prohlídka zámku
a gotického sklepení.
Vstupenky na jednotlivé
časy si můžete
rezervovat v Turistickém
informačním centru na
zámku Valdštejnů, tel.:
603 151 600.
 Specialized –
Enduro Race
KLÍNY – V neděli 16.
července se od 10
hodin uskuteční cyklo
závod připomínající
původní myšlenku
MTB: návrat k přírodě
a přátelské neformální
atmosféře. Registrace
v sobotu 15. července
od 15 do 18 hodin a
v neděli 16. července
od 8 do 9.30 hodin.
Startovné 600 Kč. Více
na http://www.klmost.
cz/zavody/specialized-enduro-race-kliny/1630/.

Autodrom a hipodrom
si řekly „ANO“
MOST – Mostecký hipodrom
a mostecký autodrom si řekly „ANO“. V novodobé historii
obou závodišť jde o přelomový
akt ve vzájemné spolupráci.
Dostihová dráha Hipodrom
Most se stala partnerem mosteckého autodromu. O stvrzení spolupráce informovali začátkem
tohoto týdne zástupci obou společností. Dosud žádná konkrétní
dohoda mezi oběma závodišti
neexistovala. Oba subjekty dosud vystupovaly v pozici solitérů.
„Máme mnoho společného. Oba
areály vznikly na výsypkách hnědouhelných lomů a svým zaměřením nejen po sportovní stránce,
ale také společenským významem
patří k tomu nejlepšímu, čím se
může Most pochlubit. Společně
také nezanedbatelnou měrou oživujeme turistický ruch. Na automobilové a motocyklové závody,
na koňské dostihy a další zajímavé akce pro zájemce napříč generacemi přijíždějí každým rokem
tisíce lidí nejen z různých koutů
Čech, ale z celé Evropy a dalších

světových kontinentů,“ uvedla
obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM
MOST Jana Svobodová.
Další vazbou mezi autodromem a hipodromem jsou podle
ní koně. „Je to impozantní, elegantní a chytré zvíře. Pohled na
ta nádherná stvoření na dostihové dráze fascinuje. A to samé
platí i pro koně pod kapotou silných a rychlých strojů na našem
závodním okruhu,“ vysvětlila.
Uzavření partnerství označil
ředitel společnosti HIPODROM
MOST Jakub Šimůnek za důležitou etapu v dosavadní historii
obou areálů. „Dohodu umožnila
názorová shoda nových majitelů
hipodromu a autodromu. Jejím
základem je vzájemná podpora, nejen při propagaci akcí, ale
zejména při nezbytném rozvoji
a modernizaci obou areálů. Společnými silami snáze naplníme
vytčený cíl, jímž je zvýšení kvality zázemí a servisu pro týmy
a samozřejmě pro diváky,“ doplnil Jakub Šimůnek.
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Pozor na věštkyně!
MOST – Obyvatelé Mostu by se
měli mít na pozoru, protože se
ve městě začal rozmáhat nový
nešvar. Skupinky cikánek, které
oslovují a obtěžují kolemjdoucí
s cílem vylákat z nich peníze.
„Skupinky osob, většinou olašských Romů, oslovují lidi v centru Mostu s nabídkou věštění
a žádostí o peníze. Město Most
proto doporučuje občanům,
především potom starším lidem

a ženám, na které se Romové
především obracejí, aby se těmto
osobám vyhýbali a na jejich nabídky nereagovali,“ doporučuje
tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák. V případě
nutnosti je možné přivolat hlídku městské policie. V případě
protiprávního jednání mohou
občané zavolat i Policii České
republiky na linku 158.
(sol)

Krušnoman zavře Matyldu
MOST - V neděli 23. července
se v mosteckém rekreačním areálu Matylda koná závod KRUŠNOMAN CROSS TRIATHLON
MOST. V době konání závodu
bude vodní plocha a in-line dráha v areálu Matylda od 8 hodin
pro veřejnost zcela uzavřena.
Závodu se zúčastní i Helena


Erbenová, mistryně světa v zimním i terénním triatlonu, bývalá
reprezentantka v běhu na lyžích,
a Jan Francke, triatlonista a polární běžec. V průběhu dne budou probíhat tři závody: Classic,
Sprint a závod pro děti. U závodů Classic a Sprint je možnost
utvoření štafet.
(nov)
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Autodrom a hipodrom
si řekly „ANO“
 Hipodrom Most je součástí rekultivačního parku
Velebudice, který patří mezi
špičkové projekty tzv. české rekultivační školy, s respektem
uznávané na celém světě. V souvislosti s úvahami o využití Velebudické výsypky byl v roce
1973 zpracován záměr vybudování rekultivačního parku jako
areálu odpočinku a zdraví, jehož
dominantou se stane dostihová
dráha. Smyslem a cílem veškerého úsilí bylo navrátit mrtvým
plochám výsypkových prostor
jejich společenský význam.
Naprostá většina evropských
dostihových drah je vybudována na urovnaných přírodních
terénech. Proto nejen u nás, ale
i v evropském měřítku, je stavba
mostecké dostihové dráhy, zejména její provedení od základů, téměř unikátní záležitostí.
Akciová společnost AUTODROM MOST provozuje stejnojmenný závodní okruh. Budoval

se v letech 1978 až 1983 v místě
bývalého povrchového hnědouhelného dolu Vrbenský. Nápad
na stavbu autodromu sice vznikl
v souvislosti s automobilovými
a motocyklovými závody, hned
od počátku se ovšem počítalo
s jeho využitím i pro jiné účely. Autodrom tak brzy ožil také
testováním závodních i nově vyvíjených vozů, výcvikem řidičů
speciálních vozidel sanitních,
hasičských nebo policejních, závodnickými školami či kurzy bezpečné jízdy. Tuto úlohu převzal
později polygon, vybudovaný
v areálu závodního okruhu v roce
2005. Stále je největším a nejkomplexnějším zařízením svého druhu v České republice. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi
a dalšími navazujícími aktivitami
nabízí na ploše 13 hektarů jedinečné podmínky pro výuku
a výcvik řidičů ve všech oblastech
problematiky řízení vozidel veškerých druhů a tonáží.
(nov)

komunální politika

Architektonickou soutěž na Repre
odmítá i jeho tvůrce
MOST – Spory o to, zda by mělo či nemělo město vyhlásit architektonickou soutěž na rekonstrukci kulturního domu Repre, jsou zřejmě
definitivně uzavřeny. Architektonickou soutěž, za kterou bojují občané města, totiž odmítá původní architekt Repre.
Už několik měsíců sílí hlasy
veřejnosti, a to včetně odborné,
aby město vyhlásilo architektonickou soutěž na rekonstrukci
kulturního domu Repre. Občané to přišli vyjádřit opakovaně
i na poslední zasedání mosteckých zastupitelů. Nelíbí se
jim, že chce město rozhodovat
o dominantě v samotném centru města bez nich. „Je nám
líto, že se vedení města rozhodlo konat v rozporu s celonárodním dokumentem a v rozporu
České komory architektů a také
v rozporu s názorem odborné
veřejnosti a vůlí obyvatel města,“ sdělila zastupitelům Jana
Jungmannová v diskusi občanů města. Radnice ale trvá na
svém, že architektonická soutěž není třeba. „Jedná se pouze
o rekonstrukci stávající budovy.
Máme za to, že pro architektonickou soutěž v tomto případě
s ohledem na limitaci obvodových zdí a hmotu jako takovou
společně s využitelností prostoru,
do něhož chceme přestěhovat
knihovnu, tu není příliš velký
prostor,“ sdělil před časem primátor. Nyní přišlo vedení města
navíc i s argumentem, že si architektonickou soutěž nepřeje
samotný tvůrce Repre. „Vyhlásit

architektonickou soutěž na rekonstrukci není možné, protože s pořádáním takové soutěže
v rámci předprojektové a projektové přípravy rekonstrukce vyslovil nesouhlas Mojmír Böhm,
který jako architekt kulturní
dům Repre vytvořil,“ uvedl tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák.

Kulturní dům Repre čeká
rozsáhlá rekonstrukce, která by
jej měla proměnit v multikulturní a moderní centrum 21.
století. Jeho vzhled by po rekonstrukci měl respektovat stávající architektonickou podobu
objektu.
V současné době probíhá veřejná zakázka na projektovou
dokumentaci, jejíž předpokládané náklady činí 15 milionů korun. S projektem počítá
město nejpozději v první čtvrtině příštího roku. Začít s re-

konstrukcí by se podle radnice
mohlo, pokud se neobjeví žádné
komplikace, rovněž ještě v příštím roce.
Budoucí využití Repre bude
těžit z jeho výhodné polohy
v centru města a jeho urbanistických a architektonických kvalit. Sídlit by v něm měla například městská knihovna, která se
dlouhodobě potýká s nevyhovujícími prostory. Planetárium,
restaurace či moderní kinosál,
který zase nahradí stávající kino
Kosmos.
(sol)

Foto z doby, kdy Repre ještě bylo Oblastním domem kultury horníků a energetiků a o přestavbě se mu ani
nezdálo.

Na rozhádané rodiče dohlédnou odborníci
MOST – Okresní soud v Mostě mění způsob rozhodování o výchově
a výživě nezletilých dětí. Ve spolupráci s příslušnými úřady, odborníky a neziskovými organizacemi začal využívat tzv. Cochemský
systém řešení vyostřených vztahů mezi rozvádějícími se rodiči.
Cílem nového systému je,
aby rozcházející se rodiče nevedli vleklé soudní pře o vlastní
děti, ale aby i v rozchodové situaci udrželi svou rodičovskou
odpovědnost a dospěli k dohodě.
„Rozcházející se partneři by
se měli dohodnout na úpravě
okolností života jejich dítěte. Výsledná dohoda může být i ústní,
bude-li takto oběma stranami
dodržována. Může být ale také
písemná či dokonce schválená
soudem, je-li to nutné, např. při
rozvodu manželství,“ vysvětluje
Markéta Strížová, vedoucí občanské poradny Diakonie ČCE
v Mostě a členka pracovní skupiny.

Systém už léta funguje v Německu, kde v okolí města Cochem vznikl. Tamní soudci jako
první vytvořili tým, ve kterém
jsou kromě soudu zapojeni také
advokáti, kolizní opatrovníci,
úřad práce, policie či sociální
pracovníci. Společně se v koordinaci snaží dovést rozvádějící
se rodiče k dohodě, jak budou
pečovat o své děti po rozvodu.
„Pomocí mediace a dalších
technik se snaží maximálně přenést odpovědnost za dohodu na
oba znesvářené rodiče. Jsou to
oni, kteří musí společně vyřešit
problém, který vytvořili. Snahou
je, aby do tak citlivé věci, jako
je hledání toho nejvhodnějšího
modelu pro děti rozcházejících

se párů, musel soud zasahovat co
nejméně,“ říká Markéta Strížová.
V praxi takové jednání začíná
podáním návrhu k soudu. Ten
co nejrychleji nařídí jednání,
na kterém se s oběma rodiči sejde soudce a zástupce OSPODu
a nejprve neformálně proberou
možná řešení. Pokud se rodiče
dohodnou, je opatrovnické ří-

I

Cochemský systém pomáhá přivést rozhádané rodiče k takové
dohodě, která bude nejlepší pro
jejich děti. Most je spolu s Litoměřicemi průkopníkem tohoto systému v Čechách.

zení velmi rychle skončeno. Pokud však dohodu nevidí, soudce
jim doporučí někdy dokonce
i nařídí profesionální pomoc.
„Výrazně se tím zkracuje doba
trvání opatrovnického řízení.
Velmi důležité je i to, že si rodi-

če uvědomí, že to hlavní, o co by
mělo jít, jsou zájmy jejich nezletilého dítěte.“ komentuje Markéta
Strížová.
Zástupci Diakonie ČCE působí v pracovní skupině při
Okresním soudu v Mostě zhruba půl roku. Pomáhají především s formalizací dohody mezi
rodiči a poskytují další poradenství. „Obvykle se snažíme,
aby na domluvenou schůzku
přišli oba partneři, vše ale závisí
na okolnostech daného případu.
Nejčastěji klientům pomáháme
sepsat Dohodu o úpravě výchovy
a výživy. Poskytujeme také širší
informace o Cochemském systému a v případě nutnosti je nasměrujeme na další odborníky.
Našim dlouhodobějším cílem je
vyškolit pracovníka, který povede mediaci rodičů, kteří nejsou
schopni se sami dohodnout,“
uzavírá Markéta Strížová. (nov)

Nájezd na čtyřpruh u muzea na půl roku uzavřen
 Některé práce na výstavbě nové silnice ale musely být
pozastaveny. Jinde se naopak
pracuje rychleji oproti harmonogramu prací. „V důsledku neočekávaných problémů, zejména
přeložky kabelů, se na některých
úsecích stavby doba realizace
oproti schválenému harmonogramu prodloužila. V jiných
částech naopak realizace probíhá
rychleji, jelikož volné kapacity
byly přesunuty do úseků, které
bylo možné realizovat v předstihu. Cílem investora i dodavatele
je dokončit dílo v dohodnutém
termínu,“ konstatoval mluvčí
Jakub Vintrlík.
Některé části komunikace kolem jezera jsou ale již téměř ve
finální podobě. „V místech, kde
došlo k rozporům projektové dokumentace se skutečným stavem
místa plnění, jsou do vyřešení

dané problematiky stavební práce pozastaveny. Celkově lze ale
konstatovat, že u stavby ke skluzu nedochází,“ podotkl ještě Jakub Vintrlík. Společně s výstavbou nové komunikace vzniká
zároveň podél i nová cyklostezka, která se realizuje postupně.
„Konečná pokládka povrchů
komunikace a dokončovací práce by se měly uskutečnit v první
polovině roku 2018,“ prozradil
dále mluvčí.

vždy jen v řádech dnů. Náhradní
dopravu budou zajišťovat autobusy,“ podotýká ministerský
mluvčí. Veškeré výluky tram-

vajové trati budou směřovány
na nejméně vytížené časy, tedy
víkendy a noční provoz.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Stát budou vlaky
i tramvaje
Omezení provozu při výstavbě nové silnice a mostů se dotkne tramvajové části trati pod
mostem či omezení trati Českých drah. „K odstávkám tramvajového provozu dojde po dobu
výstavby mostu několikrát, avšak

S budováním nové okružní křižovatky se začne začátkem roku 2018.

zpravodajství
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Černí pasažéři, pozor na kamery! V MHD
se začnou využívat už o prázdninách
MOST – Kamerové záznamy ve vozidlech MHD chce začít používat
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova ještě během letošních
prázdnin. Zvuková záznamová zařízení, která využívají revizoři, se
totiž dopravci velmi osvědčila. Kamery by měly sporné případy ještě více „zprůhlednit“.
Počet cestujících, kteří jezdí
bez platného jízdního dokladu,
zůstává na Mostecku přibližně
stejný. Ročně přistihnou kontroloři mosteckého dopravce na
Mostecku i Litvínovsku kolem
čtyř tisíc těchto osob. „Počty
černých pasažérů za rok 2016
jsou obdobné jako v roce 2015.
K letošnímu květnu se jednalo
o téměř tisíc cestujících, kteří jeli
bez platného jízdního dokladu,“
konstatoval šéf Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Pohledávky se dopravní podnik snaží
vymáhat, ale u řady dlužníků
bez úspěchu. „Část pohledávek
jsme museli odepsat, zejména
u osob, které nemají trvalý pobyt
v Mostě, a pokud ho mají, tak

na radnici, což jsou pohledávky
víceméně nevymahatelné,“ posteskl si ředitel dopravního podniku s tím, že část pohledávek
dopravní podnik odprodává.
„Agentur, které by měly zájem
o odkup těchto pohledávek, je ale
poskrovnu. Zřejmě si uvědomují,
že je náš region problematičtější.
My se ale snažíme vše zobchodovat, aby se nám alespoň něco
vrátilo zpět do dopravního podniku,“ podotýká.
Počet přepravních kontrol
se snaží na Mostecku dopravní podnik zvyšovat. Revizoři
jezdí ale nejen v tramvajích,
mnohem častěji než dříve
je mohou cestující potkávat
i v autobusech, i přes nástup
předními dveřmi. „Navýšili

jsme počet kontrol, revizoři jsou
vidět. Doufáme, že to černé pasažéry odradí,“ je přesvědčen
Daniel Dunovský.
Problém jízd „na černo“ je ale
v autobusech poněkud odlišnější než v tramvajích. „V autobusech nachytáme spíše než černé
pasažéry podvodníky. Ti, co si
vezmou čipovou kartu, která
jim nepřísluší. Díky revizorům
zde máme nejen kontrolu nad
těmi, kteří nemají svůj platný
jízdní doklad, ale i nad řidiči,
zda náhodou nepouštějí někoho
na černo,“ doplnil Dunovský.
Kontroloři už delší čas využívají
zvuková záznamová zařízení,
která se v praxi prý velmi osvědčila. „Používáme dnes nahrávání
na diktafon, od té doby se výrazně snížily stížnosti na chování
našich revizorů, kteří si dávají
pozor, co komu říkají a stejně
tak i lidé, kteří jsou nachytáni
při jízdách na černo. Ještě více
by měly situaci zpřehlednit a na-

příklad ve sporných případech
pomoci kamery a kamerové záznamy,“ je přesvědčen ředitel
Dunovský. Kamerami jsou nyní
vybavena všechna novější vozidla MHD. Všechna další nová
vozidla, která bude dopravce
pořizovat, je budou mít rovněž. Jsou totiž již součástí zadávací dokumentace. „Úřad pro
ochranu osobních údajů nám
k užívání kamerových záznamů
nyní vydává souhlasné stanovisko. Věřím, že kamery by mohly
ve vozech nahrávat ještě v průběhu července. Chceme, aby se
dostaly do povědomí pasažérů,“
podotýká dále ředitel dopravního podniku. Kamery mohou
pomoci ale i v jiných případech,
a to v souvislosti s kriminální
činností a podobně. V takovém případě by mohl záznamy
poskytnout dopravní podnik
například policii jako součást
důkazního řízení.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Amnestie nehrozí

MOST - Tradiční Hradozámeckou noc, kdy se hrady, zámky
i některé kostely otevírají i po
setmění, si návštěvníci mohou
užít 26. srpna od 22 do 23 hodin
také v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
Zde absolvují netradiční noční kostýmovou prohlídku s průvodcem mosteckého kostela Jiřím Sirovým. Ten bude vyprávět
o pohnuté historii tohoto gotického skvostu a prohlídka bude
mimo jiné okořeněná poutavým
vyprávěním varhaníka Radka

Kamerami jsou nyní vybavena všechna novější vozidla dopravního podniku, tramvaje i autobusy.

Regionální potravina má své vítěze
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj má své vítěze v soutěži o Regionální potravinu. Hodnotitelská komise to neměla lehké. Jedná se totiž o kraj,
kde se o značku kvality v rámci celé České republiky uchází již tradičně
největší počet výrobků. Letos jich bylo 224 od 43 výrobců, největší zájem byl v kategorii Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených
mas. Ať je výrobků sebevíc, vítězem se může stát jenom devět z nich.
úřadu, Státního zemědělského
intervenčního fondu, Státní
zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy

ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.
Značku Regionální potravina
získávají každoročně nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské výrobky, které zvítězí
v krajských soutěžích. Jedná
se o produkty vyrobené v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Zároveň
i podíl místních surovin je sta-

Kategorie:

Výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas

RETRO ŠUNKOVÝ SALÁM
DANIEL STŘÍBRNÝ, LOUNY

2.

Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované,
konzervy a polokonzervy

VEPŘOVÉ MASO OD ZRCADLA
VAROZA, S.R.O.

3.

Sýry včetně tvarohu

JULČIN TUČNÝ TVAROH S MEDEM
BARBORA MAREŠOVÁ, BŘVANY

4.

Mléčné výrobky ostatní

KOZÍ KEFÍR
JAKUB LAUŠMAN, DRŽOVICE

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

ONĎASŮV PODMÁSLÁK
JIŘÍ ONDEČKO, DĚČÍN

6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

KARAMELOVÝ VĚTRNÍK
JANKA KOVANDOVÁ, LIBOUCHEC

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

SEDMÝ SCHOD
ŽATECKÝ PIVOVAR, SPOL. S R.O.

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

KVĚTÁK
PETR TŮMA, TEREZÍN

9.

Ostatní

VEJCE BÍLEK + ŽLOUTEK
PAPEI, A.S.

noven nejméně na 70 procent,
hlavní surovina přitom musí
být stoprocentně tuzemského
původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například
se může jednat o krajové speciality.
K udělení značky Regionální
potravina Ústeckého kraje 2017
navrhla hodnotitelská komise
následující výrobky:
(nov)

Turčáni, který však nebude o varhanech, umístěných v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě,
jen vyprávět, ale bude na ně návštěvníkům také hrát.
Všichni zaměstnanci kostela
budou představovat svaté patrony a návštěvníci budou moci
- díky atributům, jež budou mít
v rukou - hádat, jak se jednotliví
představitelé jmenují.
Cena za prohlídku je pro dětské návštěvníky od šesti do dvanácti let 70 Kč a pro dospělé 100
Kč.
(nov)

Primátor ocenil strážníky
MOST - Primátor města
Mostu Jan Paparega děkoval
příslušníkům
záchranných
složek za jejich vzornou práci. Slavnostní ceremoniál se
konal ve velké zasedací místnosti mosteckého magistrátu.
Za Městskou policii Most bylo
oceněno sedm mužů a dvě ženy.

Některé dopravní podniky v republice nedávno zahájily tzv. amnestii pro černé pasažéry. Tedy v případě,
že je přistižen cestující při
jízdě bez platného jízdního
dokladu, pak zakoupí-li si
na určitou dobu jízdní kupon či kartu, je mu pokuta
za černou jízdu odpuštěna.
„Amnestii, kterou vyhlašují
jiné dopravní podniky, náš
dělat určitě nebude. V dřívějších dobách jsme to řešili
jinými způsoby, ale ne plnou
amnestií. Dost se snažíme vymáhat pohledávky a ne zcela
úspěšně. Kdybychom udělali
amnestii, poškodili bychom
tím dopravní podnik. Pokud
lidé chtějí jezdit, tak by měli
platit,“ je přesvědčený Daniel Dunovský.

Sedmičlenná komise hodnotila soutěžní výrobky za Ústecký
kraj. Tvořili ji zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského

Vypravte se do kostela v noci

Při slavnostním aktu byl přítomen rovněž ředitel Městské
policie v Mostě Jaroslav Hrvol.
Ocenění strážníci: Milan Galko, Zdeněk Špidlík, Milan Mičunovič, Jana Gembarovičová,
Ing. Jarmila Fuchsová, Bc. Petr
Letalík, Ladislav Rousek, Petr
Musil, Luboš Petřík.
(nov)
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zpravodajství

Sestry najdou na výplatní
pásce o pár tisíc korun navíc
ÚSTECKÝ KRAJ – Sestry v nemocnicích na severu Čech mohou dostat v druhém pololetí
přidáno a to o 2 000 korun
měsíčně. Nárok budou mít například všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry,
záchranáři a další pracovníci.
Příplatky dostanou tito zaměstnanci vyplacené zpětně k 1. červenci.
Sestry a další nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří pracují
bez odborného dohledu v nemocnicích Krajské zdravotní ve
třísměnném nebo nepřetržitém
režimu, mají v druhém pololetí
letošního roku obdržet zvláštní
příplatek 2 000 Kč. Představenstvo Krajské zdravotní odsouhlasilo jeho poskytnutí s tím, že
společnost získá finanční prostředky na tento příplatek z dotace Ministerstva zdravotnictví
České republiky.
„Nelékařští zdravotničtí pracovníci v našich nemocnicích
nový příplatek dostanou. Na základě dostupných informací připravujeme podklady pro podání
žádosti o dotaci. Předpokládám,
že prostředky získáme a následně je budeme rozdělovat jako

zvláštní příplatek příslušným
zaměstnancům,“ uvedl předseda
představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.
Podmínky dotace, z níž by
měly být příspěvky financovány,
stanoví, že je určena pro skupinu zaměstnanců, kteří pracující
bez odborného dohledu ve třísměnném nebo nepřetržitém
provozním režimu. Jednat by
se tedy mělo o zaměstnance se
stanovenou týdenní pracovní
dobou 37,5 hodiny týdně, nebo
tomu úměrně zkrácenou pracovní dobou podle pracovního
úvazku. V Krajské zdravotní
jde o profese všeobecná sestra,
porodní asistentka, dětská sestra, zdravotnický záchranář,
radiologický asistent, zdravotní
laborant, fyzioterapeut, nutriční terapeut a zdravotně-sociální
pracovník.
Termín, od něhož bude příplatek poskytován, není zatím
konkrétně stanoven - závisí na
termínu přiznání dotace. „Předpokládáme, že pokud bude administrace dotace trvat déle, bude
příplatek vyplacen zpětně k 1.
červenci 2017,“ ujistil ještě Jiří
Novák.
(sol)

Rekonstrukce trati má „háček“
MOST – Příprava na rekonstrukci a modernizaci tramvajové trati
z Mostu do Litvínova nabírá zpoždění. Při zpracování projektu se
totiž vyskytl problém s majetkovým vypořádáním pozemků.
Projektová
dokumentace,
kterou zpracovává společnost
Valbek, by měla být hotova do
konce letošního roku a to včetně
stavebního povolení. Začátkem
roku 2018 pak plánuje dopravce vyhlášení veřejné soutěže na
zhotovitele díla. Dotaci, o kterou chce dopravní podnik žádat
rovněž začátkem příštího roku,
by měl získat ze sdružené investice ITI. Do té doby musí být
hotový i plán udržitelné městské mobility, na němž pracují
jak město Most, tak i Litvínov.
„Plány mobility jsou součástí
žádosti o dotaci. Jsme s těmito
plány o krok dopředu oproti jiným městům, což je velmi pozitivní. Velké problémy máme ale
momentálně teď s pozemky, přes
které vede tramvajová trať. Pro-

jekční kancelář, která nám projekt zpracovává, zjistila, že díky
digitalizaci katastru ne všechny
části trati leží na našich pozemcích, což tak historicky vypadalo,“ přiblížil problém ředitel
mosteckého dopravního podniku Daniel Dunovský. Část pozemků, na nichž trať leží, patří
do vlastnictví Czech Coal, jinde
Unipetrolu či Ředitelství silnic
a dálnic. „Trochu se tím vše zpožďuje. Vyjednáváme s vlastníky
pozemků a ne všichni jsou ochotni se s námi rozumně dohodnout. Pozemky nechtějí prodat
a mají přemrštěné požadavky,
což nás samozřejmě omezuje…“
nastínil dále ředitel Dunovský.
Ještě větší problém však podle
ředitele dopravního podniku je
se dvěma mosty, po nichž trať

vede, a nemají zatím žádného
vlastníka. „Zhruba v úseku pod
Hněvínem jsou dva mosty, kde
jezdí naše tramvaj a nebyly nikdy předány do našeho majetku.
ŘSD také tvrdí, že mosty nejsou
jejich. Proto budeme muset tyto
úseky trati z akce vypustit a tuto
část opravovat nebudeme. Naše
právní kancelář má za úkol podat žalobu na určení vlastníka,“
upozornil dále Daniel Dunovský. Dopravní podnik má ve
svém vlastnictví celkem devět
mostů, na nichž musí provádět
pravidelnou údržbu a nechávat
si dělat statické posudky. „Když
se v 70. letech stavěl čtyřpruh, do
DP byl převeden majetek včetně
mostů. Kromě těchto dvou velkých, které jsou v dezolátním stavu. Nikdo je nikdy neměl v majetku, a nedělal tu proto žádnou
údržbu. Nikdo se o tuto věc dosud ani nezajímal,“ upozornil
dále ředitel s tím, že na dotaci

na opravu a modernizaci trati
je pětiletá udržitelnost projektu.
V případě, že by se musel most
opravovat, by se tak mohlo jednat o zmařenou investici.

Prodloužení je šance
Není vyloučeno, že se prodlouží žádosti o dotace z ITI
z roku 2020 na 2022. „To by dávalo dostatečný prostor vyřešit
všechny majetkové věci, aby vše
bylo tak, jak se původně plánovalo. Termín dokončení trati jinak
trvá a to do roku 2020. Celou
akci musíme rozdělit na dvě etapy, abychom nemuseli náhradní
autobusovou dopravu řešit po
celé délce trati a zaplnit tak už
přeplněnou silnici Most – Litvínov. Spíše řešíme, kdy jednotlivé
etapy zahájíme a jak dlouho potrvají, což by mělo vzejít z projektu,“ doplnil ještě na vysvětlenou ředitel dopravního podniku
Dunovský.
(sol)

Autodrom zahájil prodej vstupenek on-line
MOST - AUTODROM MOST přichází s další novinkou. Návštěvníci
areálu si na závody a akce nyní mohou zakoupit vstupenky také
prostřednictvím on-line systému.
„Odpadá tak zasílání papírových vstupenek přes distribuční společnosti, což vzhledem
k poštovnému cenu prodražovalo
zhruba o 100 korun,“ vysvětlila
hlavní výhodu nového systému
obchodní a marketingová ředitelka autodromu Jana Svobodová.
On-line systém už funguje
pro všechny druhy vstupenek
na závody a akce autodromu

až do října letošního roku.
Jsou tedy k mání i e-vstupenky
na jubilejní 25. ročník Czech
Truck Prix o prvním zářijovém víkendu nebo na The Most
Show o víkendu 29. a 30. července. „Další nepopiratelnou
výhodou je, že návštěvník při
nákupu v on-line systému neriskuje případné fronty u kasy.
V případě The Most Show také
ušetří. Zatímco e-vstupenka vy-

jde na 150 korun, na místě bude
lístek o 50 korun dražší,“ uvedla
Jana Svobodová.
Vstupenku si zájemce zakoupí na webových stránkách autodromu. Nový on-line systém
umožní vytištění e-vstupenky
s čárovým kódem, její majitel se
jí pak prokáže při vstupu do areálu autodromu. „Dosud fungovala jen elektronická objednávka vstupenky, kterou jsme poté
zasílali na adresu objednatele,“
upřesnila Jana Svobodová.
Po počátečních drobných
problémech při zavádění systé-

mu je podle ředitelky nyní již
plně funkční a počet on-line
prodaných vstupenek se každým dnem zvyšuje. „Samozřejmě, nemůžeme vyloučit, že se
nějaké potíže ještě nevyskytnout.
Vždy je operačně a v co nejkratším možném čase řešíme. Pokud
se přesto nějaká chyba vyskytne,
lidé nám mohou zavolat a my
se s nimi konkrétně domluvíme. Kontakty najdou na našich
webových stránkách www.autodrom-most.cz“ doplnila Jana
Svobodová.
(nov)

Bydlení ve Stovkách pod lupou. Mapování se znova vrací na třídu Budovatelů
MOST – Mapování bytů v Mostě pokračuje. Během letního období se znovu přesune do Stovek. Pozornost zaměří městská policie
s magistrátními i státními úředníky do oblastí, kde momentálně
hrozí narušování veřejného pořádku.
Pracovníci, kteří zajišťují
takzvané mapování, přesouvají
svou hlavní činnost přímo do
problematických míst ve městě.
Sociální pracovníky, preventisty
a strážníky je tak možné potkat
v okolí domů, vchodů, a to především v oblasti Stovek. „Občané se na ně mohou přímo obracet
i se svými podněty týkajícími se
narušování veřejného pořádku,“
upozornil tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák.

Mapování začalo v srpnu loňského roku a Stovky byly první
lokalitou, kam se pozornost
strážníků v doprovodu dalších
úředníků přesunula. „Máme za
sebou mapování nejen lokality
Stovek v první etapě, ale i dalších
problematických míst, konkrétně
například bloků 518 u nádraží. Dále také věžáky za úřadem
práce v Dobnerově ulici a také
blok 525 nedaleko Aquadromu,“
vyjmenoval ředitel Městské policie v Mostě Jaroslav Hrvol.

Mapování se podle šéfa městské
policie stalo úspěšným zejména
po zapojení dalších složek do
této akce. Zejména pak úřadu
práce a posléze i berního úřadu.
„Státní úředníci, kteří se zapojili
až v dalších etapách mapování, si
zjišťují údaje, které umožňují určit, zda v konkrétních případech
dochází či nedochází ke zneužívání sociálních dávek. Zjišťují,
kolik lidí v daném bytě bydlí,
kolik přijímají dávek, kontrolují
nájemní smlouvy a zda všechny údaje, které uvádějí příjemci dávek na úřadu práce, jestli
skutečně souhlasí,“ vyjmenoval
Jaroslav Hrvol. V případě, že
přijdou úředníci na nepravdivé

údaje, mohou okamžitě krátit
sociální dávky. „V druhé etapě

jsme se zaměřili zejména na vytipované domácnosti, u nichž byly

Mapování ve Stovkách přichází na řadu už podruhé.

hlášeny problémy,“ doplnil dále
Jaroslav Hrvol. Díky mapování
bylo již několik bytů vystěhováno a majitelé začali jednotlivé
nájemníky přihlašovat. Jiné případy pak pomohly odhalit nepřiznané přeplatky z některých
nájemních služeb apod.
Mapování přináší pro městskou policii navíc také řadu cenných údajů. „Získáváme užitečné
poznatky, například se podařilo
zadržet pachatele v celostátním
pátrání, mapujeme pohyb narkomanů a kromě toho poskytujeme
ochranu i organizacím, které mapování provádějí,“ doplnil na vysvětlenou ještě ředitel strážníků
Jaroslav Hrvol.
(sol)
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Petra Vovesná si na světových hrách
doběhla pro další zlato a bronz
Historie se opakuje. Alespoň pro litvínovskou rodačku Petru
Vovesnou (43) to platí dvojnásob. Zdravotní sestřička a bývalá
atletka se právě vrátila z 21. Světových her transplantovaných ze
španělské Malagy a zopakovala svůj velký úspěch před dvěma
lety v Argentině, kdy pro Českou republiku vybojovala v běhu na
200 a 100 metrů zlato a bronz.
Od roku 2006 žije s transplantovanou ledvinou a rok poté
začala znovu s aktivním sportem, kterému se věnovala
i v minulosti, než vše přerušilo
vážné ledvinové onemocnění.
Celkem se účastnila světových
her transplantovaných pětkrát,
z nichž přivezla jedenáct medailí.
Podařilo se vám vybojovat medaile ze všech ročníků
světových her, kterých jste se
zúčastnila. Pomýšlela jste na
medaile i tentokrát?
Nepomýšlela, ale doufala v to.
Letos se konaly hry v Evropě. Jaká tu byla konkurence?
Řekla bych, že v Evropě byla
konkurence silná. Sešli se tu závodníci z 52 zemí. Naši republiku reprezentovalo osm účastníků a získali 11 medailí.
Závodíte pravidelně ve dvou
disciplínách, v běhu na sto
a dvě stě metrů. Která z nich je
pro vás větší motivací?
Dvoustovku mám mnohem
raději, protože se mi lépe běží.

la bych zároveň touto cestou
poděkovat svým sponzorům, bez nichž bych se
žádných z těchto šampionátů zúčastnit nemohla.
Jak je to u vás
s trémou?
Jsem, co se týče
závodění v běhu,
velký trémista.
Nervy pracují
na plné obrátky. Nejvíc den
před závodem. Tréma
ale ze mě
spadne v momentě,
kdy
zakleknu na závodní dráze. Pak
už je mi to jedno
a jsem v pohodě.

kdy bych neběžela bez svých talismanů, prstýnku od babičky
a gumičky od svého syna Péti.
Jak se připravujete a jak často trénujete?
Snažím se během roku běhat
spíš vytrvalostně. Až pár měsíců
před závody se zaměřuji na
rychlé, krátké úseky. Myslím si ale, že bych měla
přidat a trénovat intenzivně daleko dříve, protože mi to nikdy nestačí
a mám pocit, že jsem
pro to neudělala maximum. Příště to ale
zlepším.

Kde nejčastěji trénujete?
Nejraději
na atletickém stadionu
v
Meziboří,
protože je tam
lepší
vzduch
a pro mě lepší
povrch. Líbí se mi,
První zlato si Petra
že stadion je oteMáte nějaké ri- přivezla už před dvěma vřený pro veřejnost
a můžu si jít zabětuály, než vyběh- lety z Argentiny.
hat, kdykoliv se mi
nete ze startovní
zachce. Nemusím nikoho obtědráhy?
V den závodů si nedávám žovat tím, že budu shánět klíče
kávu a ani nic těžkého. …A ni- od stadionu. Trénovala jsem

i na litvínovském letním stadionu, ale tady zrovna mládež
ke sportu nepodporují. Stadion
je zamčený – a otevře se pro veřejnost až v momentě, když je tu
hokej. Aby měla kde zaparkovat
auta.
Jaké byly ve Španělsku podmínky a jak se vám tu běželo?
Bylo tu velké vedro a zároveň foukal silný vítr. Nejlépe mi
vyhovovala Argentina. Ve Španělsku se mi ale líbilo, protože
jsme bydleli sice dál od pláže,
ale nemuseli jsme se dopravovat
autobusy na stadion. Vše bylo
na dosah sportovišť.
Plánujete závodit i dál?
Jestli mi to zdraví dovolí, tak
bych se určitě ráda zúčastnila
i dalších her. Sport beru jako takový bonus svého zdravotního
stavu. Myslím si, že každý člověk by měl sportovat. Nejen pro
nějaké cíle, ale jakkoliv - aby se
cítil lépe...
Máte, co se týče sportu, nějaké krédo?
Emil Zátopek říkal: Když nemůžeš, tak přidej! Já ale tvrdím když nemůžu, tak už fakt přidat
nejde…
Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Na dvoustovce jste měla
dobře „našlápnuto“ a poměrně velký kus před finišem
bylo zřejmé, že vítězství bude
vaše… Co vám v tu chvíli probíhalo hlavou?
„Říkala jsem si: „Já asi fakt
vyhraju… Kde jsou…?“
Zúčastnila jste se pěti ročníků světových her a získala celkem jedenáct medailí. Kterou
si nejvíce považujete?
Určitě obou zlatých - z Argentiny v roce 2014 a teď z Malagy.
Proč závodíte a co vám to
přináší?
Závodím jen tak pro radost
a pro dobrý pocit. Máme s našimi reprezentanty bezvadnou
partu a vždycky se na všechny ty
lidi hrozně těším. Závodím ale
hlavně sama kvůli sobě. Chě-

Sladké vítězství letos v Malaze.

United Energy, a.s. a Severočeská teplárenská, a.s.

PŘIJMEME
NOVÉ PRACOVNÍKY DO TÝMU!
NABÍDKA POZIC:

Technik přípravy MaR
Elektromechanik
Strojník energetického zařízení
Provozní zámečník
Technický pracovník – specialista

https://www.facebook.com/unitedenergyas/?fref=ts

Nabízíme:
 dlouhodobou práci na HPP
 28 dní dovolené
 příspěvek na penzijní pojištění
 příspěvek na stravování
 příspěvky na rekreaci

Další podrobnosti k jednotlivým pozicím najdete na stránkách www.ue.cz v záložce kariéra.

V případě zájmu volejte na telefonní číslo + 420 777 972 799
nebo pište na e-mail: stanislava.prazenicova@ue.cz.

Čí je to vina?
Jiřina byla jedináček. Tatínkova holčička. Rodiče na ni byli
pyšní, jejich svět se točil jen
kolem holčičky. Vždy měla, co
chtěla. Rodiče svůj čas věnovali
pouze jí. Měla dětství, ze kterého mohla čerpat sílu po zbytek
života. Byla šťastná a usměvavá.
Nikdy se nesetkala
s něčím zlým. Její
otec obrátil každý
kámen na cestě své
holčičky, jen aby
měl jistotu, že jí nic
špatného nepotká.
Jiřina se nikdy moc
nestýkala se svými
vrstevníky. Ne, že by
se dětem vyhýbala.
Raději ale čas trávila
při zábavě s rodiči.
Na výletech a dovolené, při sportu.
Když jí bylo devatenáct let, poprvé se zamilovala. Michal pracoval jako kurýr u stejné firmy,
kam po maturitě nastoupila do
účtárny. Její rodiče nebyli s výběrem své dcery nijak nadšení.
Pro Jiřinu si představovali staršího muže s postavením, který by
ji dokázal zajistit. Jiřina se jim ale
poprvé ve svém životě postavila.
Michal byl její princ. Kluk jejích
snů. Fantastický milenec, který ji
provázel po jí dosud neznámých
cestách sexu. Byla mladá, láska jí
stoupala do hlavy. Zlobila se na
rodiče, kteří se na Michala netvářili nijak přívětivě. Když se na
něj její táta začal vyptávat ve firmě, kde oba pracovali, sbalila si
věci a odstěhovala se od rodičů.
Michal měl malý pronajatý byt.
Najednou si konečně přišla dospělá. Uklízela, vařila, vedla jejich malou domácnost. Michala
začala rozmazlovat. Dbala na to,
aby měl vždy všechno oblečení
vyprané a nažehlené. Připravovala jídlo, které měl Michal rád.
Dělala všechno pro to, aby se
s ní cítil stejně dobře, jako ona
s ním. K rodičům chodila vždy
jen na chvíli a bez Michala. Michalovi ale začalo vadit, že ho
Jiřininy rodiče ignorují. Tlačil
na ni, až ji přesvědčil. Michal
měl vlastně pravdu. Rodiče neměli právo mluvit jí do života.
Michal sice neuměl vydělat peníze a v domácnosti nechával
všechno na ní, ale bylo jí s ním
krásně. Chtěla s ním žít. Přestala k rodičům chodit. Bylo jí sice
smutno, ale přesvědčila se, že je
pro ni Michal důležitější. Táta jí
občas zavolal, dokonce jí nabízel,
ať přijde i s Michalem. Ten se ale
zasekl a nechtěl o tom ani slyšet.
Když Michal skončil v práci,
měla obavu, jak všechno zvládnou jen s jejím platem. Věděla
ale, že Michal nemohl jednat jinak. Jeho nadřízený si na něj zasedl. Dával mu tu nejhorší práci,
ponižoval ho. Michal byl přesvědčen, že za tím stojí její otec.
Určitě se s jeho šéfem zná a napovídal mu o něm něco zlého.
Nechtěla tomu uvěřit, ale bylo
jí Michala líto. V práci se trápil,
a tak bylo jen dobře, že dal výpověď. Prostě se trochu uskromní.
Začala víc počítat. Zaplatit nájem jen z jednoho platu a ještě
uživit dva lidi nebylo jednoduché. Věřila, že si Michal brzy
najde jinou práci. Je přeci tak
schopný. Michalovi se ale doma
zalíbilo. Každý den byla víc a víc
nervózní. Hledala pro Michala
omluvu, ale nenacházela. Pak
se rozhodla, že s ním promluví.
Tehdy se poprvé rozzuřil. Takhle
ho ještě nikdy neviděla. Křičel
na ni, že není žádný flákač, který
by žil z její milosti. Házel kolem
sebe věcmi. Pak práskl dveřmi
a odešel. Seděla doma a čekala,
až se vrátí. Bylo jí úzko. Bylo to
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poprvé, co se pohádali. Michalova reakce ji překvapila. Přemýšlela, co řekla špatně a jak jinak se
měla zachovat. Byla to její vina.
Chudák Michal se cítil špatně, že
nemá práci a ona mu to ještě připomínala. Michal přišel až druhý
den. Přinesl kytku
a omluvil se. Byla
šťastná. Je přesně
takový, jako si vždy
myslela. Dokonalý.
Další týden zjistila,
že zmizely všechny
peníze, které měla
na celý měsíc. Opatrně se zeptala Michala, co s penězi
udělal. Následoval
další jeho výbuch.
Tentokrát ale dostala od Michala ránu
pěstí. Šokovaná zůstala ležet na
zemi, tekly jí slzy po tvářích,
když poslouchala, jak se Michal
obléká. Pak jen bouchly dveře.
Byl pryč. Plakala do rána. Druhý
den se Michal vrátil. Chtěla být
uražená. Chtěla se s ním rozejít.
Přišel, objal, ji. Plakal a prosil.
Odpustila mu. Půjčila si peníze,
aby přežili do výplaty. Michal
slíbil, že si od příštího měsíce
najde práci. Bude se o ni starat.
Chtěl s ní mít dítě. Chtěl s ní žít
po zbytek života. Znovu ji zbil za
dva dny. Tentokrát to bylo ještě
horší. Povalil ji na zem, kopal
do ní. Chránila si hlavu. Když
odešel, sbalila si věci. Jen čekala,
až se vrátí. Prožili spolu i krásné
chvíle, zasloužil si, aby se s ním
rozloučila, než se vrátí k rodičům. Tentokrát byla rozhodnutá.
Nedovolí Michalovi a nikomu,
aby ji bil. Michal přišel a znovu
ji přesvědčil. Změní se. Řekl jí,
že se zabije, jestli od něj odejde.
Nakonec se nechala přesvědčit.
Týden bylo vše v pořádku. Byla
šťastná, že je vše stejné jako
dřív. Věřila, že se Michal změnil.
Všechno byla její vina. Ona ho
dráždila. Připomínala mu nepříjemné věci, vyčítala mu peníze.
Mohla přijít o životní lásku, kvůli
pár korunám. Když přišla z práce, byl Michal doma. Chtěla si
s ním promluvit o budoucnosti.
Chtěla se omluvit a říct mu, jak
ji mrzí, že nemá práci a je na ní
závislý. Jen ale začala mluvit, Michal se znovu rozzuřil. Řval na
ni, že na ni kašle. Otevřel dveře
a začal vyhazovat její věci z bytu
na chodbu. Nechce s ní nic mít.
Chce, aby mu zmizela ze života.
Byla to nejhorší, co ho v životě potkalo. Snažil se ji vystrkat
z bytu ven. Klečela na zemi a objímala mu kolena. Prosila ho, ať
ji nevyhazuje. Udělá všechno, co
bude on chtít. Najde si ještě jednu práci, bude se o něj starat. Michal byl ale jak nepříčetný. Zbil ji
a skopal, pak ji vystrčil z bytu na
chodbu. Práskl dveřmi. Seděla
na chodbě, hlavu opřenou o zeď.
Po tváři jí tekla krev, Téměř neviděla přes podlitiny na očích.
Bolelo ji celé tělo, ale víc ji bolelo srdce. Neuměla si představit
život bez Michala, ale zároveň si
neuměla představit život s ním.
Dělalo se jí špatně. Michal ji několikrát tvrdě zasáhl do břicha
a do zad. Neměla sílu se zvednout. Odplazila se ke kabelce,
chtěla zavolat rodičům. Vytočila
číslo, chvíli telefon vyzváněl. Pak
se vypnul. Byl vybitý. Stočila se
do klubíčka. Šeptala Michalovo
jméno. Pak ztratila vědomí. Michal se zatím uklidnil. Měl Jiřinu
rád. Měla pravdu. Byl k ničemu.
Rozhodl se, že hned ráno ji najde
a odprosí ji. Změní se. Ráno otevřel dveře bytu. Na chodbě ležela
Jiřina stočená do klubíčka. Byla
mrtvá.
(pur)
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Zastupitelé zatrhli myčku v centru Litvínova
LITVÍNOV – Poslední předprázdninové jednání litvínovských zastupitelů proběhlo bleskově a téměř bez diskuzí. Na prázdniny se zastupitelé rozešli po hodinovém jednání. Během krátké chvíle stihli
mimo jiné schválit výjimku pro skauty a naopak neprodali pozemek
v centru města, kde měla stát myčka a dětské hřiště.

Knihovna půjčuje e-knihy
LITVÍNOV - Městská knihovna
Litvínov zavádí pro své čtenáře
novou službu. Již na léto si mohou vypůjčit také e-knihy.
Od 1. 7. 2017 si v Městské
knihovně Litvínov vypůjčíte také
elektronické knihy od eRadingu.
Jste-li registrovaným čtenářem
knihovny a máte zřízený přístup
do čtenářského konta, můžete si
vybírat z více než 800 titulů různých žánrů. „Snažíme se podporovat všechny užitečné formy čte-

nářství. Tuto službu mohou využít
i velmi vytížení lidé, cestovatelé či
milovníci moderních technologií. Elektronické knihy půjčujeme
zdarma a na 21 dnů, přičemž
čtenáři si mohou vypůjčit až 2 tituly najednou,“ objasňuje smysl
této novinky ředitelka knihovny Marcela Güttnerová. Stačí si
pouze nainstalovat aplikaci od
eReadingu do mobilu či tabletu
s Androidem a zaregistrovat se
v litvínovské knihovně.
(nov)

Zastupitelé schválili zprávu o poskytování sociálních
služeb Krušnohorskou poliklinikou. Dále odsouhlasili
rozpočtové opatření, kterým
město přijalo dotaci 145 tisíc
korun na prevenci kriminality
od ministerstva vnitra. Peníze
jsou určeny na čtyři projekty
v rámci prevence, zaměřené na
děti a mládež a seniory. Město
se na projektech podílí 69 tisíci
korunami. Zastupitelé schválili také rozpočtové opatření,
kterým se o 145 tisíc korun
navýší rozpočet odboru sociálních věcí. Peníze jsou určeny
na platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Místní
vláda rozhodla o zrušení dvou
nejnižších platových tarifních
stupnic. Zaměstnanci se automaticky přesunou do tarifních

stupnic tři a výše. V Litvínově
se to týká zaměstnanců městské
knihovny, kteří si tak polepší
o 10 procent.

Napouštěcí nádrž ano,
myčka ne
Třicet pět metrů čtverečních
prodali zastupitelé Českému
rybářskému svazu. Pozemek
rybáři potřebují ke zřízení napouštěcího zařízení rybochovné
soustavy Pavel v ulici Lomská
na základě požadavku Povodí
Ohře. Garáže, zastřešené zázemí
pro automobily a autopůjčovna
vzniknou na pozemku 2446/44,
který zastupitelé prodali zájemci
za bezmála půl miliónu korun.
V současné době je zde pouze
zeleň a reklamní poutač. Naopak
myčka aut a dětské hřiště se za-

stupitelům nezdálo na pozemku
na Lázeňském vrchu. „Máme
zájem postavit mycí boxy. Naše
společnost se podílí na projektech v Litvínově, podporujeme
městskou policii. Je nám jasné,
že mycí boxy v centru města se
nemusí každému líbit. Pozemek
je ale prázdný, jen tu občas stojí
kolotoče. Máme v úmyslu vedle
mycích boxů vystavět také dětské
hřiště. V září budeme otevírat
v Čapkově ulici hernu pro děti.
Mycí boxy by nerušily obyvatele
této lokality. Měly by omezenou
provozní dobu,“ snažil se ovlivnit zastupitele zástupce firmy
Michal Klout. Zastupitelé ale
pozemek neprodali.

Místo rodinných domů
měly být zahrádky
Zastupitelé nezvedli ruku ani
pro změnu Územního plánu
města Litvínova. Nelíbila se jim
především ta část, která mění
plochy pro výstavbu rodinných
domů na zahrádkářské kolonie.

Litvínov přispívá na
sociální služby
LITVÍNOV – Sociální služby poskytované Krušnohorskou poliklinikou Litvínov za loňský rok
stály městskou kasu téměř šest
miliónů korun. Tolik město doplácelo na zajištění pečovatelské služby a bydlení pro seniory.
Největší částkou město podpořilo Domov pro seniory Naděje v Krušnohorské poliklinice.
Ten si z 5,9 miliónů korun ukrojil více než polovinu. „Na Naději město přispělo částkou 3 836
tisíc korun. Jedná se o nejdražší
pobytovou službu. Kapacita domova je dvacet lůžek,“ uvedla
místostarostka města Erika Sedláčková. V Naději žijí senioři,
kteří už nezvládají žít sami ani

za pomoci pečovatelské služby.
Na terénní pečovatelskou službu město přispívá 1 400 tisíc
korun. „Pečovatelská služba pomáhá se zvládnutím domácnosti, případně péčí o vlastní osobu
120 klientům. Cílem pečovatelské služby je umožnit seniorům
co nejdéle žít v jejich domovech.
Většina klientů pečovatelské služby je z penzionů, kde by senioři
bez této pomoci být nemohli,“
doplnila Erika Sedláčková. Zbytek dotace plyne na nájemné
v penzionech pro seniory v ulici Vodní a PKH. Všechny tyto
služby jsou hrazené také klienty
a dotace města je pouze doplňující.
(pur)

Sochař půjčil městu díla
LITVÍNOV – Sochy Stanislava
Hanzíka jsou k vidění v zámku
Valdštejnů. Známý sochař je
čestným občanem města a jako
takový také Litvínovu pomáhá.
V současné době zapůjčil městu
své sochy.
Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
s akademickým sochařem Stanislavem Hanzíkem. Expozice
Stanislava Hanzíka v zámku

Valdštejnů v Litvínově se tak
může prodloužit. Sochař se zavázal v zámku ponechat exponáty, doplněné o nové sochy,
do 31. prosince 2019. Jedná se
o 79 artefaktů akademického
sochaře. Čestné občanství bylo
Stanislavu Hanzíkovi uděleno
za výjimečnou uměleckou tvorbu, kterou přispívá k propagaci
města Litvínova a celého regionu v roce 2008.
(pur)

Sochy Stanislava Hanzíka najdete v zámku Valdštejnů.

Před prázdninami litvínovští zastupitelé jednali jen krátce.

„Podle původního územního plánu tu je po celém městě 120 hektarů plochy pro výstavbu rodinných domů. Teď se z těchto ploch
dělají plochy pro zahrádkářské
osady. Litvínov se vylidňuje, nenabízíme zájemcům o výstavbu
rodinných domů žádné pozemky.
Město samo nepostavilo za poslední roky ani byt. Proč se chceme vracet k zahrádkám, jako
v sedmdesátých letech,“ apeloval
na zastupitele a vedení města
Daniel Volák (ODS). „Změna
územního plánu byla zpracována na základě žádosti zahrádkářů. V místech, kde jsou zahrádky,
je problém s tím, že si půda sedá.
Území je poddolované. Praskají
trubky i podezdívky oplocení. Využito je jen malé procento těchto
ploch. Zahrádkáři mají zájem
plochy dále užívat. Zeleň ze zahrádek pak tvoří izolační bariéru
proti průmyslové části města,“
vysvětlil Petr Bryl z odboru investic a regionálního rozvoje.
S jeho argumenty ale Daniel
Volák nesouhlasil: „Například
v lokalitě Důl Pavel měníte z plochy pro rodinné domy plochu,
kde je pouze náletový les, žádné
zahrádky. Necháváme plochy pro
bydlení tam, kde nejsou sítě. Naopak tam, kde sítě jsou, plochy
měníme na zahrádky.“ Nakonec
zastupitelé změnu neschválili
s tím, že se k ní zastupitelstvo
ještě vrátí.
V dalších bodech schválili
zastupitelé výjimku z pravidel
pro poskytování dotací z rozpočtu města pro litvínovské
skauty na spoluúčast k dotaci
na rekonstrukci fasády skautské
klubovny. Za to si vedení města
vysloužilo pochvalu od opozice.
Od Ústeckého kraje pak zastupitelé přijali jako dar vybavení pro
Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Litvínov v hodnotě 160
tisíc korun.
(pur)

Veronika Kubalová: Na Mostecku se
nezaměstnanost výrazně snižuje
MOST – V čele mosteckého kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR
stojí nová ředitelka Veronika Kubalová. Agenda Úřadu práce ČR pro
ni není žádnou novinkou. Několik let působila na kontaktním pracovišti v Mostě v právním oddělení. Nové ředitelky jsme se zeptali, jak
vidí situaci s nezaměstnaností na Mostecku.
Jak se vyvíjí situace na trhu
práce na Mostecku?
Dá se předpokládat, že vzhledem k pozitivnímu vývoji na
trhu práce a počtu nahlášených
volných míst v našem okrese,
bude docházet k dalšímu snižování nezaměstnanosti. Toto
snížení nebude a není již tak razantní jako v předchozím období. Částečně je ovlivněno i návratem sezónních pracovníků
zpět na trh práce. Zaměstnavatelům jsou i nadále poskytovány
informace ohledně možnosti
využití nástrojů APZ a projektů
ESF. Přestože jsme dlouhodobě
na prvních příčkách nezaměstnanosti v podílu nezaměstnaných osob, tak v porovnání
s předchozími roky došlo na
Mostecku k výraznému snížení
nezaměstnanosti.
Jak je to s kvalifikací uchazečů o zaměstnání v souvislosti
s potřebami zaměstnavatele?
Zaměstnavatelé nejvíce hlásí
volná pracovní místa pro uchazeče s výučním listem. Kvalifikace uchazečů o zaměstnání,
kteří jsou evidováni na Kontaktním pracovišti Most, je převážně
nedostatečná, nebo svým zaměřením a dovednostmi neodpovídá potřebám zaměstnavatelů.

Chybí dovednosti a znalosti potřebné pro jednotlivé nabízené
profese. Převládá skupina uchazečů o zaměstnání se základním
vzděláním, kteří jsou současně
i v dlouhodobé evidenci. Bohužel ze strany zaměstnavatelů
je o tyto uchazeče minimální
zájem. Největší zájem je o profese strojní, zámečník, instalatér,
elektrikář, automechanik svářeč.

obce, které využívají dotace na
pracovní místa. Jaká je v současné době podpora, kterou
můžete
zaměstnavatelům
a především obcím nabídnout?
V současné době není projekt,
který by byl zaměřen pouze na
podporu malých obcí. I malým
obcím přichází ze strany Úřadu
práce ČR podpora v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a projektů ESF z Operač-

ního programu zaměstnanost.
Jedná se například o projekty
Nové pracovní příležitosti – veřejně prospěšné práce, Nové
pracovní příležitost – společensky účelná pracovní místa, Iniciativa podpory zaměstnanosti
mládeže pro region NUTS 2
Severozápad v Ústeckém kraji,
Flexibilně do práce v Ústeckém
kraji, Společně to dokážeme
v Ústeckém kraji.
(pur)

Co pro tyto prakticky nezaměstnatelné uchazeče o práci
můžete udělat?
Naši pracovníci kladou velký důraz jak na prohloubení
poradenství, tak motivaci. Individuálně přistupují k jednotlivým uchazečům a zájemcům
o zaměstnání. Bohužel ze strany
uchazečů o zaměstnání je minimální zájem o zvýšení kvalifikace, ať už formou rekvalifikace nebo dalším vzděláváním.
Toto je v současné době největší
překážka pro umístění na trhu
práce. V případě dlouhodobé
evidence je to ztráta pracovních
návyků a pobírání sociálních
dávek, které jsou mnohdy srovnatelné s nabízenou mzdou.
Na pomoc Úřadu práce ČR
se spoléhají nejen nezaměstnaní, ale také především menší

Veronika Kubalová

zpravodajství
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Helena Zemánková Týřová: „Chci
pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují“
LITVÍNOV – Nový projekt, který by měl pomoci lidem s hendikepem
k začlenění do společnosti, připravuje Helena Zemánková Týřová
s Japekem a Domovem sociálních služeb Janov. Navázat chce na
dobrou praxi, kterou už společnost se zaměstnáváním lidí s mentálním postižením má z minulosti.
Mandát zastupitelky města za
ODS podle podnikatelky zavazuje. „Lidé mi dali důvěru a já
chci být pro město platná nejen
při rozhodování v zastupitelstvu.
Firmy naší rodiny zaměstnávají

v Litvínově dohromady více než
250 lidí. Podnikám a žiju v Janově, který platí za sociálně vyloučenou lokalitu. Nevzdávám
to ale, dál firmu rozvíjím a chci
také pomáhat lidem, kteří pomoc

V pekárně Japek našli práci lidé z DSS Janov.

potřebují. Proto jsme začali spolupracovat s Domovem sociálních
služeb Janov. Je to skvěle řízené
zařízené, které lze rozhodně považovat za jedno z pozitiv Janova,“
říká Helena Zemánková Týřová.
Nejprve začalo v pekárně před
časem pracovat pět klientů janovského sociálního zařízení.
Původně pouze na zkoušku, jestli vůbec práci v pekárně zvládnou. „Začínali tak, že s nimi do
práce chodil jejich sociální terapeut a pomáhal jim. Také jsme
měli obavu, jak kolegy s mentálním postižením přijme kolektiv.
Lidé s mentálním postižením
jsou citlivější na kritiku, a to si
každý neuvědomuje. Všechno
ale proběhlo v naprostém klidu.
Naši zaměstnanci se k projektu
postavili skvěle. Poradili, a když
bylo potřeba, tak i pomohli. Brzy
už mohli noví pracovníci chodit
do práce sami. Velkou výhodou je
i to, že sociální zařízení je ve stejné lokalitě jako pekárna, a navíc
v docházkové vzdálenosti,“ říká
dále Helena Zemánková Týřová.
Získání pracovních návyků pomohlo pěti klientům janovského
domova sociálních služeb také
ke chráněnému bydlení. V rámci
transformace sociálních služeb
je totiž práce pouze první krok.
Klienti zařízení se díky práci
naučí větší samostatnosti a jsou
schopni bydlet v bytech mimo
sociální zařízení. „V bytech na ně
pracovníci sociálního zařízení dohlíží a pomáhají jim s některými
činnostmi. My pak pomáháme sociálním pracovníkům v dohledu
na jejich klienty v době, kdy jsou

Na uvedené trati bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Výluka začne v sobotu
15. července ve 4 hodiny ráno
a potrvá do neděle 16. července
do 23.30 hodin. První spoj náhradní autobusové dopravy jede
z Litvínova, Citadela v sobotu

15. července 2017 ve 4.12 hodin.
První spoj náhradní autobusové
dopravy jede z Litvínova, Poliklinika v sobotu 15. července
2017 ve 4.33 hodin. Tramvajová
linka č. 2 bude jezdit beze změn.
Trasa náhradní autobusové dopravy: Autobus po-

jede z Litvínova, Citadela ze
zastávky linky č. 4 v otočce
tramvají ulicí Podkrušnohorská a S. K. Neumanna do zastávky náhradní dopravy Litvínov, Zimní stadion, (zastávka
Litvínov, U Dílen nebude po
dobu výluky obsluhována),
dále jede Žižkovou ulicí do
zastávky Litvínov, Technické
služby. Pokračuje až do Litvínova, Poliklinika, kde staví ve
výstupní zastávce linky č. 23

Helena Zemánková Týřová
v práci. Díky práci v pekárně jsou
klienti DSS Janov také sociálně
aktivnější. Dostanou se mezi lidi,
komunikují, dokonce tu navazují přátelství. To vše je posouvá
vpřed,“ doplnila Helena Zemánková Týřová. V současné době
připravuje s vedením DSS Janov nový projekt, díky kterému
by mohlo v pekárně najít práci
dalších pět lidí. „Musí to být samozřejmě práce, kterou tito lidé
zvládnou. Ale zároveň se nejedná jen a pouze o sociální pomoc.
Klienti sociálního zařízení jsou
pro nás platní zaměstnanci. Sice
jim zadáváme práci s ohledem
na jejich omezené možnosti, ale
postupně někteří z nich zvládnou
dokonce i obsluhovat pec,“ chválí
nové pracovníky Helena Zemánková Týřová. Ve své práci pro
město se ale zastupitelka za ODS
neomezuje pouze na projekty se
sociálním zařízením. Je zapojena
do spolkové činnosti Pro Litvínov a Womennet.
(pur)

u otočky tramvají a při jízdě do
Litvínova, Citadela v nástupní zastávce linky č. 23. Dále
jede zpět po stejné trase. Autobusy náhradní dopravy budou označeny číslem linky
4 nebo 40 a cedulí Náhradní
autobusová doprava. Tramvaj
na lince č. 4 a 40 bude jezdit
v úseku Litvínov, Poliklinika
do Mostu, Dopravní podnik
(linka č. 40 navíc Most, Nádraží – Most, Velebudická). (nov)

Třídění elektro: Nevedeme si vůbec špatně
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj obdržel certifikát o třídění elektrozařízení. Občané našeho kraje si podle něj nevedli vůbec špatně.
V loňském roce vytřídili 32 521 televizí, 9 437 monitorů a 375 101 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 14 695 MWh elektřiny, 772
514 litrů ropy, 66 866 kubických metrů vody a 602 tun primárních
surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o více než tři tisíce tun oxidu uhličitého a produkci nebezpečných odpadů
o téměř čtrnácti tisíc tun! „Náš
kraj obdržel certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale
také o významu sběru drobných
spotřebičů. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu,“ komentoval výsledky
environmentálního
vyúčtování hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. Informace
vycházejí ze studií neziskové

společnosti ASEKOL, která
s krajem spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení
již několik let. Snaha obyvatel
recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elek-

I

Recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4
roky, ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných k sedmi cestám do
Chorvatska. Odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let.
trozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí.

Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží
obrovský dík.
Studie posuzuje systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených

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.

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

Tramvaj mezi Citadelou a poliklinikou nepojede
LITVÍNOV - Na sobotu 15.7. a neděli 16.7. plánuje Dopravní podnik města Mostu a Litvínova výluku tramvají č. 4 a 40. Týká se ale
pouze úseku mezi litvínovskou Citadelou a litvínovskou poliklinikou.
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spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány
jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
(sol)

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

Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030
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Cenu hejtmana Ústeckého kraje získal
i ředitel krajské záchranné služby
ÚSTECKÝ KRAJ – Krajští zastupitelé rozhodli o udělení Cen hejtmana Ústeckého kraje. V pěti kategoriích vybírali z 27 nominací.
Zastupitelé rozhodovali o nominacích v kategorii regionální rozvoj, sociální a zdravotní
oblast včetně záchrany lidského
života, věda a výzkum, kultura
a sport. V kategorii regionální
rozvoj nepadlo rozhodnutí.

Sociální a zdravotní
oblast včetně záchrany
lidského života
Cena byla udělena lékaři Iljovi Deylovi, řediteli Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje, lékaři s atestací v oboru anesteziologie a urgentní medicína.
Zasadil se nejen o rozvoj oboru
urgentní medicína, ale zejména
o rozvoj přednemocniční neodkladné péče v Ústeckém kraji
a podílel se i na zavedení a rozvoji
letecké záchranné služby v kraji.

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Věda a výzkum
Cenu zastupitelé udělili Pavlu Janošovi, profesoru Fakulty
životního prostředí Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Profesor Pavel Janoš se zabývá vývojem nových materiálů
a technologií pro ochranu životního prostředí, hodnocením
vlivů průmyslových a jiných
činností na životní prostředí,
podílí se na přípravě řízení výzkumných a dalších projektů. Je
autorem více než stovky vědeckých prací, deseti patentů a řady
studií a výzkumných zpráv.

Sport
V kategorii sport získal cenu
hejtmana Jiří Vích, ředitel cyklistického závodu. Jiří Vích je
zakladatel a organizátor mezinárodního ženského cyklistic-

Loni si jednu z cen hejtmana odnesl také Robert Kysela (vpravo).
kého závodu „Tour de Feminin
– O pohár Českého Švýcarska“
zařazeného jako závod Světového poháru.

Kultura
Zastupitelé zvolili mezi nominovanými Janu Urbanovou,
vedoucí divadelního souboru
v Krupce. Jana Urbanová je od

roku 1974 vedoucí amatérského
divadelního souboru, se kterým
dosáhla celostátních ocenění. Za
40 let režijně připravila více než
20 dramatických titulů s řadou
repríz po celé republice. Byla
oceněna vyznamenáním Svazu
českých divadelních ochotníků
„Zlatý odznak J. K. Tyla“.
(pur)

Probuď Déčko v Ústeckém kraji
ÚSTECKÝ KRAJ - Česká televize spouští novou prázdninovou soutěž
nejen pro děti.
Česká televize připravila na
letní prázdniny multimediální
rodinnou akci Probuď Déčko!
Děti v ní pátrají po ukrytých
symbolech na více než sto sedmdesáti místech po celém Česku.
Místní Skauti se budou starat
o tajné schránky a doplňovat je.
Soutěž, v níž mají děti za úkol
zastavit spolu s rodiči zpomalování světa Déčka, začala první
prázdninový den a potrvá do
31. srpna 2017. „Chceme malé
diváky pomocí dobrodružného
a napínavého příběhu odtrhnout
od televize a počítače a vyslat je
do přírody, na památky a zajímavá místa ve všech krajích České republiky,“ říká Štěpánka
Sunková, kreativní producentka Centra dramaturgie nových
médií.
Zachránci Déčka se musí vydat
nejméně na tři výlety a na kaž-

dém z nich získat heslo, které pak
zadají na webových stránkách hry
www.probuddecko.cz. Symboly
jsou ukryty na více než sto sedmdesáti místech po celé republice.
Například v kamenolomu, vodní
elektrárně nebo v obřím akváriu.

Umístěny jsou i v historických či
kulturních památkách, Turistických informačních centrech a na
různých místech v přírodě, kam
je ukryli členové místních skautských oddílů. „Skautky a skauti
podobně jako v předchozích letech
pomáhají dětem se záchranou
Déčka. Vybrali pro děti a rodiče
zajímavá místa ve všech krajích,

která stojí za výlet a jsou dobře
dostupná i pro kočárky. Po celé
prázdniny se pak budou starat
o zde ukryté schránky,“ doplňuje
Jitka Taussiková, tisková mluvčí
Junáka – českého skauta.
Podrobné informace, pravidla a GPS souřadnice všech
míst jsou k dispozici na www.
probuddecko.cz.
(nov)

Krajští zastupitelé dali dotacím zelenou
ÚSTECKÝ KRAJ - Na posledním zasedání dali zastupitelé Ústeckého
kraje zelenou dotačním programům. Na jaké dotační peníze si mohou žadatelé sáhnout, čtěte na následujících řádcích.

Podpora Ústeckého
kraje v oblasti
prorodinných aktivit
2018
Dotace je určena na aktivity
zaměřené na podporu rodiny,
poradenství, vzdělávací a tréninkové aktivity s cílem zvýšení
rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství, provozované v mateřských a rodinných centrech. Na
program je vyčleněno 500 tisíc
korun. Žádosti se podávají od
14. do 31. 8. 2017.

Podpora Ústeckého
kraje na sociální
služby 2018
Na program je z rozpočtu vyčleněno 10,5 milionu. Dotační
program byl již zveřejněn, žádosti o dotace se mohou začít
podávat od 14. do do 31. 8. 2017.
„Vyhodnocení žádostí a návrh
částek budou pak v nejbližším
termínu předloženy ke schválení
příslušným orgánům kraje tak,
aby v prosinci 2017 byly dotace

na základě uzavřených smluv
připsány na účty poskytovatelů
a mohly sloužit k zajištění financování sociálních služeb v období
prvního čtvrtletí následujícího
roku, a to do doby, než poskytovatelé obdrží prostředky, které
kraj dostává na podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu,“
uvedl náměstek hejtmana Martin Klika.

Dotační program na
výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná
paliva
Příjem žádostí byl zahájen
3. dubna a 5. dubna dopoledne
z důvodu vyčerpání peněz skončil. Přišlo celkem 451 žádostí.
Rada Ústeckého kraje rozhodla
o poskytnutí dotace 218 žadatelům v celkové výši necelých 27
milionů korun. Dalších 20 žadatelů bylo schváleno k zařazení do zásobníku, kdy v případě
volných finančních prostředků
budou uspokojováni dle pořadí
přijetí žádostí. Celkem 12 žadatelů pro nesplnění základních

podmínek dotačního programu
a na vlastní žádost bylo vyřazeno. Ostatním byly vráceny
přílohy s tím, že mají možnost
podat znovu žádost v další výzvě Ústeckého kraje, která bude
předložena ke schválení zastupitelům v září 2017.

Příspěvek na dojíždění
pro žáky středních
škol ve školním roce
2017/2018
Určen je pro střední školy
na území Ústeckého kraje, které nejsou zřizovány Ústeckým
krajem a které vzdělávají žáky
s trvalým pobytem na území
Ústeckého kraje. Příspěvek škola poskytne žákovi, který dojíždí
z místa trvalého pobytu do sídla
školy 40 km a více. Příspěvek
činí 1 000 korun na žáka za pololetí školního roku 2017/2018.

Stipendium pro žáky
středních škol ve
vybraných oborech
vzdělání ve školním
roce 2017/2018
Program je určen pro střední
školy se sídlem na území Ústec-

kého kraje, které nejsou zřizovány Ústeckým krajem a které
poskytují výchovu a vzdělávání
ve vybraných oborech vzdělání.
Podporuje talentované, nadané a pilné žáky, kteří dosahují
velmi dobrých vzdělávacích
výsledků. Do programu byly
vybrány obory: Strojní mechanik, Klempíř, Obráběč kovů,
Elektrikář, Elektrikář - silnoproud, Řezník - uzenář, Čalouník, Instalatér, Tesař, Zedník,
Elektromechanik pro zařízení
a přístroje a 2 maturitní obory
vzdělání - Aplikovaná chemie,
Zdravotnický asistent. Dále
zastupitelé schválili realizaci
stipendijního programu pro
studenty vysokých škol pod
názvem Stipendium Ústeckého
kraje.

Podpora Ústeckého
kraje na sociální
služby protidrogové
politiky 2018
Podporovány budou služby
odborné sociální poradenství,
kontaktní centra, služby následné péče, terapeutické komunity
a terénní programy. Žádosti se
podávají od 14. do 31.8. 2017.
(pur)

zpravodajství

Schváleno: Stát investuje miliardy
do zlepšení situace v Ústeckém kraji
PRAHA/ÚSTECKÝ KRAJ - Vláda v pondělí schválila Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace znevýhodněných regionů, který
připravil Úřad vládního zmocněnce spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci tzv. projektu
RESTART. Schválená opatření pomohou Ústeckému, Karlovarskému
a Moravskoslezskému kraji nastartovat hospodářskou i sociální
změnu po útlumu tradičních průmyslových oborů. Na realizaci jednotlivých opatření stát vyčlení do roku 2030 částku zhruba ve výši
42 miliard korun.
Akční plán předložený vládě
zahrnuje celkem 65 konkrétních
opatření – jeho významnou část
tvoří návrhy na podporu podnikání a investic, vylepšení infrastruktury či stabilizace lidských
zdrojů v jednotlivých regionech.
„Zavázali jsme se, že budeme
podporovat rozvoj strukturálně

vláda uvolňovat postupně. Letos půjde o 6 miliard, příští rok
o 12 miliard a v dalších letech
se do regionů rozdělí 25 miliard
korun. Část pokryjí evropské
dotace.
„Osobně považuji za klíčovou
podporu místních firem včetně malých a středních podniků.

Chceme zvýšit jejich konkurenceschopnost, zpřístupnit jim
nové technologie, podpořit jejich
spolupráci s výzkumem, ale také
pro ně vytvořit dostatek volných
ploch pro další rozvoj na místě
starých nevyužívaných areálů.
Naší snahou je také příchod nových investorů, kteří zde mohou
vytvářet nová a lépe placená pracovní místa,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.
„Těší mě, že jsme vládu přiměli uvědomit si, že stát těmto třem
regionům leccos dluží. Schválením Akčního plánu můžeme
zahájit realizaci. Každý rok pak
vládě předložíme zprávu o plnění
a návrh dalšího postupu. Čeká

nás teď velmi intenzivní práce
na spuštění celého procesu, mezi
prvními se rozběhnou dotace na
obnovu starých průmyslových
areálů a věřím, že začátkem
příštího roku již regiony začnou
čerpat i z dalších programů například na silnice II. a III. tříd
nebo na nové technologie pro
místní podniky,“ uvedla Gabriela Nekolová, zástupkyně
zmocněnce vlády pro Ústecký,
Moravskoslezský a Karlovarský
kraj a náměstkyně ministryně
práce a sociálních věcí. Gabriela
Nekolová je vládou pověřena realizací projektu RESTART v Ústeckém a Karlovarském kraji.
(nov)

PROJEKT RESTART
Projekt restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
realizované ve spolupráci
Úřadu vládního zmocněnce a zástupkyně vládního
zmocněnce s Ministerstvem
průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj
pod záštitou vlády ČR.
postižených krajů. Chceme zvýšit
životní úroveň obyvatel těchto tří
krajů a restartovat jejich ekonomiku. Určitě ale bude zapotřebí,
aby se do tohoto dlouhodobého
procesu zapojily všechny organizace a instituce v krajích,“ uvedl
předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Uskutečnění plánu si v příštích letech vyžádá zhruba 42
miliard korun. Peníze bude
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Horská obec chystá
tradiční letní slavnost
NOVÁ VES V HORÁCH - Letošní
Novoveské letní slavnosti se
budou konat v horské obci v sobotu 29. července. Součástí programu je slavnostní křest nového hasičského vozu. Program
doplní řemeslné stánky, výstavy
nebo zpřístupnění větrné elektrárny.
Zábava v centru Nové Vsi
v Horách vypukne ve 14 hodin, kdy začíná program nazvaný Živé obrazy hasičské.
Děti i dospělé čekají divadelní minipříběhy, akrobat, mažoretky, malování na obličej
a tetování, skluzavka i další
atrakce. Hrát se budou samozřejmě hasičské písně. Zavítat
můžete k řemeslným stánkům,
kde se představí stará řemesla,
doplněná pro děti o výtvarnou
dílnu a dobovou hernu. Programem návštěvníky provedou Zdeněk Lukesle a Gabriel
Danda.
„Ve tři hodiny slavnostně předáme hasičům nový vůz, poříze-

ný v rámci přeshraničního projektu. Jeho křtu se ujme jak český,
tak německý farář. Součástí křtu
bude i přehlídka hasičské techniky,“ prozradil starosta Nové Vsi
David Kádner.
Na odpolední program pak
v 18 hodin navážou DJ Tom
a Martin Holec, kteří budou
hrát a bavit až do dvou do rána.
Čekají vás písničky Elvise Presleyho, Dalibora Jandy i hudba
z muzikálu Děti ráje a po setmění také ohňová show.
Pokud si budete chtít od rušné zábavy v centru obce na chvíli odpočinout, můžete se podívat do kulturního domu, kde
bude celé odpoledne otevřena
výstava obrazů Pavla Lakomého a výstava fotografií Krásy
Krušných hor. Od 10 do 16 hodin bude otevřeno i Novoveské
muzeum s historickou expozicí a výstavou fotografií. Od 15
do 17 hodin se pak zájemcům
zpřístupní větrná elektrárna na
Strážném vrchu.
(nov)

Užijte si šmoulení na
koupališti Koldům

Gabriela Nekolová, která má na starosti projekt RESTART v Ústeckém a Karlovarském kraji, s Bohuslavem
Sobotkou.

LITVÍNOV - V neděli 23.
července 2017 přijedou za dětmi na koupaliště Koldům taťka
Šmoula a Šmoulinka nebo modrý skřítek Nešika se zpěvačkou
a moderátorkou Evou Skalickou
či Petrem Čermákem (známým
také jako klaun Ferda). Šmoulení je zábavný interaktivní program na motivy modrých skřítků – Šmoulů. Šmoulové jsou

maskoti v nadživotní velikosti,
kteří mluví, zpívají a tancují.
S dětmi si zasoutěží, zatančí,
zadovádí. Nebudou chybět oblíbené šmoulí hity, melodické
písničky Evy, kouzlíčka pravá
i popletená, balónky a pochopitelně legrace.
Akci pořádá Agentura Maja,
začátek je v 16 hodin. Vstupné
dle ceníku koupaliště.
(nov)

orušené paragrafy

Pět minut na kabelku

Sám se přiznal

MOSTECKO – Policie nabádá občany, aby nenechávali
ve svých vozech viditelně odložené věci, a to ani na krátkou
dobu nepřítomnosti. Mohli by
totiž dopadnout podobně jako
motoristka, která zapomněla na
sedadle zaparkovaného vozidla
na sídlišti Pod Šibeníkem kabelku. Zloději stačilo pět minut
na to, aby se cizí dámské kabelky zmocnil. „Lapka do vozidla
vnikl násilím a kabelku odcizil.
Poškozené motoristce způsobil
krádeží kabelky a věcí v ní škodu
ve výši téměř 20 tisíc korun. Další
hmotná škoda vznikla na vozidle,
které zloděj při vloupání poškodil,“ uvedla k případu policejní
mluvčí Ludmila Světláková.

MOST – Na služebnu mostecké policie přišel muž z Teplicka, který policistům uvedl, že
odcizil mobilní telefon. Prý se
procházel centrem města Mostu a vstoupil do jedné prodejny,
kde nebyl žádný člověk. Na pultu ležel volně odložený mobilní
telefon, který si muž přivlastnil.
„Nejprve ho hodlal zpeněžit, pak
si ale vše rozmyslel a zamířil na
nejbližší policejní oddělení, kde
se ke krádeži přiznal. Nevěděl
však, kde mobil odcizil a tak policisté museli pátrat a nakonec
zjistili, odkud telefon zmizel. Ten
zajistili a vrátili ho zpět majiteli,“
popsala případ policejní mluvčí
Ludmila Světláková. Čtyřicetiletému muži sdělili ve zkráceném
přípravném řízení podezření ze
spáchání přečinu krádeže. Muž
byl již za krádež trestán a loni se
vrátil z výkonu trestu.

Poplach v budce
MOST - Neznámá žena zavolala strážníky do ulice Josefa
Ševčíka s tím, že se v blízkosti
telefonní budky pohybují dvě
osoby, které strhly telefonní
automat a položily jej vedle ní.
Strážníci, kteří na místo přijeli,
ale zjistili, že se jedná o servisní
firmu, jež má na starosti servis
a údržbu těchto zařízení a na
místě provádí jejich údržbu.

Vykopl dveře
MOST – V azylovém Domě
na půl cesty musela zasahovat
hlídka městské policie. Do zařízení se totiž vrátil bývalý klient
a vykopl tu dveře od svého bývalého pokoje. V současné době
se tento klient nachází v pokoji, z kterého byl dříve vykázán.
Strážníci městské policie muže
nalezli spícího v pokoji, u něhož
byly poškozené dveře. Muže
policisté zadrželi.

Hledají se svědci
nehody
MOST - Policie hledá svědky,
kteří byli údajně na místě v době
nehody, která se stala ve středu
28. června 2017 v Mostě, a mohli by policii poskytnout důležité
informace. Ti mohou zavolat
na linku 158 nebo na mobilní
telefon 602 659 612. Při nehodě
kolem 09.15 hodiny v ulici M.
G. Dobnera (ulice za bývalou
rybárnou) vyšla z domu starší
žena a přecházela vozovku na
druhou stranu. Než do vozovky
vstoupila, nechala projet osobní
vůz značky Škoda Fabia, který do jednosměrné ulice přijel
z ulice Fr. Halase. Poté do silnice
vstoupila, když do ní zadní částí
narazilo toto vozidlo, které cou-

valo na parkovací místo. Chodkyně utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice.

Nepořádek se prodražil

MOST - Odkládání nekomunálního odpadu u kontejnerů se
nevyplácí. Přesvědčila se o tom
žena, která odpad odložila ke
kontejnerům v ulici Josefa Ševčíka. Všímaví občané ale rychle
přivolali strážníky, kteří nepořádnici na místě zadrželi. „Za
toto své jednání žena dostala
pokutu, a navíc si musela nekomunální odpad od kontejnerů
na svoje náklady odstranit, což
se po kontrole ze strany hlídky
městské policie také stalo,“ uvedl
Vlastimil Litto z Městské policie
v Mostě.

27. 7. 2017
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Hlavou do budky
LITVÍNOVSKO – Z trestného činu výtržnictví a poškození
cizí věci obvinila mostecká policie 24letého muže z obce na
Litvínovsku. Ten měl v Litvínově
poškodit cizí majetek. V dopolední době rozbil na Koldomu
skleněnou výplň u dveří a způsobil škodu za téměř tři tisíce korun. Poté pokračoval ulicí PKH,
kde měl pěti údery hlavou rozbít
skleněnou výplň telefonní budky
u veřejného automatu. Tam byl
díky zavolání svědka zadržen
strážníky. Po chvilce hlavou udeřil do jejich vozidla a i to poškodil. Celkem výtečník napáchal
škodu za více než 9 tisíc korun.
Vyšetřovatel obviněného stíhá na
svobodě. „Za toto jednání muži
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Motivem jeho nepochopitelného počinu byl údajně vztek,“
uvedla policejní mluvčí Ludmila
Světláková.
(sol)
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inzerce

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

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

RŮZNÉ

■ Prodám několik drobností z
Ikey. Koberečky, kulaté předložky
– koupelna. Plechový lustr – kuchyně, pracovna – bílý. Rohovou
černou poličku. Litvínov. Telefon:
736 469 724
■ Prodám hezké dámské plavky:
1 x v celku – číslo 42 – cernooranžové – 100 Kč, 2 x dvoudílné – číslo 42 – pestré – hezké, 95 Kč/ks.
Minimálně nošeny – změna váhy.
Telefon: 736 469 724
■ Prodám dívčí dvoudílné plavky, hezké, minimálně nošené, velikost 164 cm, 158 cm, velikost 34
– jsou pestré, hezky řešené. 85 Kč/
ks. Telefon: 724 469 724
■ Prodám elektrický mlýnek na
maso, upevněný na kovovém stole
s elektromotorem na 380 V a s převodovkou + sada 3 ks děrovaných
vložek. Telefon: 728 102 013
■ Prodám škrabadlo pro kočky
350 Kč, malé umyvadlo – béžové
– nové 200 Kč, dřez nerez s odkapávačem – málo použitý. 44 x 88
cm – 500 Kč. Telefon: 607 277 880
■ Prodám 2 x lednice s mrazákem Privileg a Siemens, 7šuplíkový mrazák – 1 900 Kč/ks v Mostě.
Sporák na PB – 4 plotýnky – 2 100
Kč. Telefon: 607 277 880 – večer
■ Koupím LP gramofonové desky, větší množství vítáno. Stačí
prozvonit na telefon: 721 442 860
■ Prodám nerez dřez s odkapávačem, zánovní 44x88 450 Kč,
kupeckou váhu 500 Kč, nářezový
stroj 500 Kč – v Mostě. Telefon 607
277 880 večer.
■ Kdo by za úplatu posekal každých 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 mrazákem 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 miminko na první půlrok, bezvadný stav,
moderní, domluva telefonicky,
levně. Telefon 737 586 243
BYTY, DOMY

■ Přenechám zahrádku v kolonii
Meziboří, elektřina, užitková voda,
pramen na parcele, zděný altán i
svah. 400 000 Kč. Telefon: 605 313
090
■ Prodám byt 3+1 v Litvínově na
Osadě. Cena: 850 000 Kč. Telefon:
775 682 969

SEZNÁMENÍ

■ Muž, 39 let, hledám kamaráda
– přítele pro vše hezké, spíše starší,

Vyhraj NÁKUP
V HODNOTĚ 30 000 kČ
15. 6. - 15. 9. 2017

DALŠÍ SU
SUPER CENY
Zapůjčení vozu značky Hyundai na 5 dní / ATELIÉROVÉ FOCENÍ / SÝROVÝ BALÍČEK

více info na www.centralklub.cz

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

vlastní zázemí. ZN: solidnost, úroveň, těším se na odpověď. SMS –
739 857 839
■ 66letý nekuřák, abst., středoškolák, 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 – nekuřačku, která je sama. Ve věku
60 – 73 let. Na občasné posezení
u kávy. Zn. Most. Telefon 733 733
924
■ Pohodová paní 75/170 nekuřačka z Mostu by ráda pozvala
pohodového pána nekuřáka k
občasným schůzkám. Telefon 731
389 028
■ Nějaký fajn chlap se ještě najde někde? Já 34/80/160 cm z
Mostu, pište na číslo 607 109 439,
budu se těšit.

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

sport
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Litvínovské trio bylo na
mistrovství ČR v Podolí
PRAHA - Během prvního červencového víkendu se v Praze na podolské venkovní padesátce konalo letní mistrovství České republiky
dorostu a dospělých v plavání.

Petra Steinerová se připravuje na úvodní pokus v benchpressu.

Osobní rekordy na siláka
Sedlčan nestačily
O siláka Sedlčan se rozhodli
bojovat zástupci SKST Litvínov,
Petra Steinerová a Martin Hrubý. Jednalo se o pohárovou soutěž v benchpressu bez podpůrného vybavení (dresu) a pauzy
na hrudníku. Soutěž probíhala
ve venkovních prostorách posilovny PeVan Gym, v příjemné
atmosféře, za krásného počasí
a bohaté účasti žen i mužů.
Z technických důvodů dostali před ženami přednost
muži do 90 kg, kde startoval
i Martin Hrubý, který svým
lehce zvládnutým pokusem
na 105 kg zahájil celou soutěž.
I druhý pokus 115 kg zvládl s přehledem a mohl se tak
v klidu připravit na svůj závěrečný pokus 125 kg. Tentokrát už musel Martin malinko
zabojovat, ale nakonec i tento
pokus úspěšně zdolal a v této
početné kategorii 16 závodní-

ků získal nejen 10. místo, ale
i nový osobní rekord.
Pro Petru Steinerovou to byly
po zdravotní pauze první závody pod hlavičkou nového oddílu
SKST Litvínov. Petra startovala
ve sloučené kategorii žen, kde
bylo celkem 13 závodnic. Její
pokusy měly stejný průběh jako
u Martina, snadno zvládnutých
80 i 85 kg, což už byl mimochodem osobní rekord. Na poslední
pokus si Petra nakonec nechala
naložit rovných 90 kg. Tento
pokus byl už hodně vydřený, ale
platný. Pro Petru byly všechny
tři pokusy osobními rekordy,
ale ten poslední je zatím ten
nejcennější, který v silné konkurenci stačil na 6. místo.
Poděkování patří trenérovi
Dušanu Švarcbachovi za přípravu a podporu při soutěži.
Petra Steinerová
(Foto: Martin Hrubý)

Plavecký klub Litvínov měl
trojnásobné zastoupení v kategorii mladšího dorostu (ročníky
narození 2002 a 2001) ve složení Anna Haselbergerová, Adam
Novák a Adéla Dvořáková.
Už jen nominace na tento
republikový šampionát byla
obrovským úspěchem, neboť

plavci museli v daném období
od ledna do června zaplavat na
závodech, které se konaly pouze
na padesátimetrových bazénech
napříč republikou, co nejlepší
časy, aby si mohli chuť šampionátu vůbec vyzkoušet. Podařilo
se. Pro Haselbergerovou a Nováka to bylo pod „nálepkou“

Trio úspěšných litvínovských plavců.

dorostu vůbec první mistrovství
republiky, kdy jako ti mladší
z dvojročníku mladšího dorostu
sbírali hlavně zkušenosti a rozkoukávali se mezi českou plaveckou špičkou.
Nejvýraznějšího
úspěchu
dosáhla Anna Haselbergerová,
která absolvovala všechny tři
trati, tedy 50, 100 i 200 m svého oblíbeného stylu znak. Na
dvousetmetrové trati v rozplavbách dokázala posunout hranici osobního rekordu o necelé
tři vteřiny směrem dolů a bylo
z toho velice překvapivé a parádní osmé postupové místo do
finále mladšího dorostu na této
trati, které důstojně v samotném finále obhájila. Adam
Novák se představil na tratích
50 a 100 m prsa a 100 a 200 m
motýl. Adéla Dvořáková zabojovala na tratích 50, 100, 200 m
prsa a 200 m motýl. Litvínovský
dorost se připravuje pod trenérským vedením Gabriely Soukupové a Pavla Kadlece.
(has, jak)

Házenkářky sehrají dva turnaje
a dvě přípravná utkání
MOST – Hráčky DHK Baník Most po dovolených čeká příprava na
nadcházející interligovou sezonu. V přípravě je čekají dva domácí
zápasy s německým Thüringenem a dva domácí turnaje. Vše proběhne v měsíci srpnu.
Dvě střetnutí s německým
celkem jsou na programu hned
v úvodu měsíce, a sice ve dnech
5. a 6. srpna. Následovat bude ve
dnech 11. – 13. srpna mezinárodní turnaj Českého porcelánu

Dubí, při němž se na mostecké
palubovce ve sportovní hale
přestaví kromě domácího DHK
Baník Most také německý HC
Thüringen, ruská Zvezda Zvenigorod a francouzský Nantes

Loire Atlantique Handball. Týden na to se v Mostě bude hrát
druhý mezinárodní turnaj za
účasti Mostu, Sercodak Dalfsen
z Holandska a německého BVB
Dortmund. „Rozlosování turnajů a časy přípravných zápasů
budou ještě upřesněny,“ informovala Pavla Chotěborská, místopředsedkyně klubu.
(jak)

Jánský se vrací, Gula pokračuje,
mladý Reichel zkusí štěstí v zámoří
Letošní turnaj Amater Tenis
Open vyhrál Daniel Hulič
LITVÍNOV – Litvínovské tenisové dvorce hostily v pořadí již
32. ročník populárního turnaje
Amater Tenis Open.
Tři poslední ročníky patřily
Filipu Drexlerovi, letošní čtvrtý
titul už nepřidal. Na pomyslném
tenisovém trůnu jej vystřídal

florbalista a trenér SK Bivoj Litvínov Daniel Hulič. Ten v turnaji startoval vůbec poprvé.
Ve vedlejší soutěži mužů vyhrál finálový duel Michal Zenk
nad Radkem Malarikem. Soutěž
žen letos vyhrála Lenka Balochová.
(jak)

LITVÍNOV – Dvaatřicetiletý křídelní útočník Peter Jánský znovu oblékne litvínovský dres. S klubem se dohodl na dvouletém kontraktu
s roční opcí. V Litvínově bude pokračovat obránce Jiří Gula, který se
dohodl se na roční smlouvě s roční opcí. Naproti tomu k odchodu do
zámoří se chystá mladý centr Kristian Reichel.
Ten se po draftu CHL rozhodl
zkusit štěstí za velkou louží. Po
skončení letní přípravy v Litvínově se tak mladý útočník připojí k týmu Red Deer Rebels
hrající juniorskou Western
Hockey League. Reichel junior
v loňské sezoně odehrál v dresu
HC Verva Litvínov 49 zápasů,
v nichž zaznamenal 4 branky
a 7 asistencí. V týmu Red Deer
v minulosti působil například

bývalý litvínovský hráč a v současnosti šéf mostecké hokejové
mládeže Lukáš Bednařík.
Peter Jánský v Litvínově v minulosti odehrál 11 sezon, od
prvních pěti utkání v ročníku
2004/2005 až po jedno utkání
v minulé sezoně. Celkem má na
svém kontě 435 zápasů, zaznamenal v nich 111 gólů a 85 asistencí. S HC Verva se stal v roce
2015 mistrem Tipsport extrali-

gy. Nastupoval v první formaci
s Hüblem a Lukešem. V semifinále s Kometou Brno vstřelil rozhodující postupový gól
v prodloužení pátého zápasu.
V letech 2011 až 2013 hrál Jánský ve Spartě, odkud si odskočil
nakrátko do Pardubic. Poslední
sezonu 2016/2017 strávil v prvoligovém Kladně. Obránce Jiří
Gula je litvínovským odchovancem a měl by přidat další sezony
k dosavadním sedmi ve žlutočerném dresu. Dosud za Litvínov odehrál 351 extraligových
utkání s bilancí 16 + 20. Rovněž
Gula má mistrovský titul z roku
2015.
(jak)

Z Greifswaldu se stará garda Baníku vrátila se 6. místem a trofejemi
GREIFSWALD - Hráči staré gardy Baníku Most se v sobotu zúčastnili mezinárodního turnaje v německém Greifswaldu, který pořádal
místní klub HFC, jenž v tomto roce slaví 25 let od svého založení.
Turnaje, který se hrál jako 4.
ročník Rainer Kurz Cupu, se
zúčastnilo 10 mužstev. Hrálo se
ve dvou pětičlenných skupinách
na polovinu hřiště v počtu 1+5
hráčů s opakovaným střídáním
a jedno utkání trvalo 12 minut.
Bývalí hráči Baníku Most nezačali turnaj dobře a po chybách
v obraně prohrávali proti týmu
Dersekower SV již 0:3. Mostečtí
se pak pustili do ofenzívy a během chvilky snížili na 2:3! Ještě
v poslední minutě měli možnost
aspoň srovnat stav, ale svou šanci nedotáhli do zdárného konce.
Ve druhém utkání pak zlepšili defenzivní činnost a porazili

tým Siedler 1:0. Ve třetím utkání potřebovali porazit domácí
HFC I, aby se probojovali do
semifinálových bojů. Ale hned
v úvodu soupeři darovali branku, který se tím lehce dostal do
vedení. I přes několik šancí se
nepodařilo aspoň srovnat stav.
V posledním utkání tak už jen
veteránští reprezentanti Mostu
bojovali o třetí místo v základní skupině a možnost vylepšit
umístění z druhého ročníku,
kdy skončili až na 9. místě.
Utkání proti týmu složeného
z tureckých hráčů Alex to Go
bylo výtečným představením
hráčů Baníku, když svého sou-

peře jasně přehrávali a nakonec
deklasovali 6:0. V penaltovém
rozstřelu o celkové 5. místo se
už hráčům Baníku Most nedařilo a prohráli tento souboj 0:2.
Celkově tak suverénně nejstarší
tým v turnaji skončil na 6. místě, což je možné považovat za

úspěch. Ještě větším úspěchem
je pak ovládnutí individuálních
ocenění, když trofej pro nejlepšího brankáře turnaje získal od
pořadatelů Jan Kohl a nejlepším střelcem turnaje se stal se
6 vstřelenými góly Jan Scheithauer.

Výsledky a střelci branek: Baník
Most - Dersekower SV 2:3. Branky dali Jan Scheithauer, Broum.
Baník Most – Siedler 1:0. Branka: Jan Scheithauer. Baník Most
- HFC Greifswald II 0:1. Baník
Most - Alex to Go 6:0. Branky dali
Jan Scheithauer 4, Broum, Vítek.
Konečné pořadí turnaje: 1.
Tiles Artn, 2. Alex bistro, 3.
HFC Greifswald I, 4. Dersekower SV, 5. Rainer Kurz Team, 6.
Baník Most, 7. GRC Hilda 1892
e.V., 8. Siedler, 9. HFC Greifswald II, 10. Alex to Go.
FK Baník Most reprezentovali: Jan Kohl - Miloš Vítek, Emil
Scheithauer, Jaroslav Mráz, Bohuslav Rejlek, Rostislav Broum,
Jan Scheithauer, Luboš Antala,
Jan Štefko. Manažerem týmu byl
Zdeněk Mužík.
(jak)
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Most bude hostitelem
tenisového ME
Tenisové juniorky se sjedou do Mostu. Na dvorcích
zdejšího TK Most se totiž
uskuteční mistrovství Evropy juniorek. Hrát se bude
celý týden, tedy ve dnech 23.
– 30. července.

Útočník Divíšek
zamířil do Prostějova
Zkušený hokejový útočník
Tomáš Divíšek, odchovanec
mosteckého hokeje, po neúspěšné sezoně v Mostě, která znamenala pro HC Most
pokles do II. ligy, zamířil do
celku Jestřáby Prostějov, kde
bude opět hrát WSM ligu.

Černí andělé si ligu
mistrů nezahrají
Evropská házenkářská federace DHK Baník Most bez
jakýchkoliv komentářů nebo
zdůvodnění jako klub nepřijala do ligy mistrů. Na odůvodnění Černí andělé čekají,
jakmile bude vedení důvody znát, slíbilo, že fanoušky
bude informovat.

Souš vstoupí do
divize v derby
Derby utkání hned na
úvod. Takové je rozlosování
nového ročníku fotbalové
divizní skupiny B. Náš jediný
zástupce Baník Souš v něm
totiž změří síly s nováčkem
FK SEKO Louny. Hrát se
bude 13. srpna v Lounech.

Sloučený klub začne
sezonu v Brné
Na hřišti v Brné, kde v posledním kole uplynulé sezony utrpěl Litvínov debakl
17:1, začne novou sezonu
nově vytvořený sloučený
klub Horní Jiřetín/Litvínov.
Hrát zde budou v sobotu 12.
srpna.

Mostecký fotbalový
klub se představí
doma
Po sestupu z divize se hráči Mosteckého fotbalového
klubu představí v úvodním
kole krajského přeboru na
domácí půdě v Čepirohách.
Jejich prvním soupeřem
v nové soutěži bude v sobotu
12. srpna od 17 hodin celek
FK Jílové.

Laibl oslavil 65.
narozeniny
Někdejší hráč Mostu
a později jeho trenér Jan
Laibl oslavil 65. narozeniny.
Jako gratulanti mu přijeli
popřát fotbalisté staré gardy
Baníku Most, kteří se v exhibici na počest jubilanta střetli s celkem IZOS Libočnany.
(jak)
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Odměna čekala i na ty, kteří
vytvořili nejpěknější obrázky
přímo v uhelném lomu a stali se
tak vítězi výtvarné soutěže.

Generální ředitel obdivoval
zručnou práci místních dětí,
které ze stavebnice sestrojily
dokonalou kopii rypadla.

(grafik@homerlive.cz)
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BRAŇANY – Radost školákům z braňanské základní školy udělaly
Severočeské doly při oslavě
konce školního roku. Těžaři
nadělovali dětem dárečky za
jejich úspěchy ve škole a nejlepšího žáka odměnili i tentokrát novým horským kolem.
Horské kolo si vysloužil
nejúspěšnější žák Základní
školy v Braňanech Michael
Ketzenberg. „Jsme rádi, že
opět můžeme přijet mezi vás
a za vaše urputné snažení,
učení a kromě toho také hezké
malování vás odměnit,“ řekl
při slavnostní akci generální
ředitel Severočeských dolů
a.s. Ivo Pěgřímek. Vítězi pak
popřál hodně šťastných kilometrů, a aby mu kolo dobře
sloužilo. „Letošní nejúspěšnější žák mi slíbil, že kolo bude
jezdit s nálepkou na rámu
kola, kde je motto „Za Braňany krásnější Severočeské doly“
a také mi prozradil, že by se
v budoucnu stal rád jedním
z našich zaměstnanců, což je
úžasné a moc si toho považuji,“
neskrýval radost generální ředitel těžařské společnosti.
Nejlepším žákům školy popřáli úspěchy do dalších školních let a skvělé prázdniny bez
úhon také braňanský starosta
Petr Škanta, ředitel školy Petr
Kratochvíl a ředitel strategie
a komunikace SD Rudolf Ko-

ovaly

tel.: 476 108 412
Obchodní oddělení, inzerce:
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)

úspěš

zák.
„Všichni vám
přejeme krásné prázdniny, abyste si je užili, načerpali
síly a pak se zase mohli těšit
do vaší krásné zateplené školy.
Společně s vámi budeme i dál
pomáhat Braňanům a vaší škole, abyste se tady cítili dobře,“
popřál školákům Rudolf Kozák.
Severočeské doly jsou tradičním partnerem Základní
školy v Braňanech. Podílejí se nejen na rekonstrukci
a modernizaci školní budovy,
pomohly například s modernizací jídelny, novou půdní
vestavbou a hřištěm a ve spolupráci s obecním úřadem pořádají také řadu akcí pro zdejší
školáky.
(sol)
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Za výborný prospěch převzal horské kolo
od Severočeských dolů z rukou generálního
ředitele Ivo Pěgřímka Michael Ketzenberg.

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

