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Ježíšek na náměstí dostane novou hlavu
MOST – Morový sloup, který se nachází na mosteckém 1. náměstí, se
bude restaurovat. Sanace sloupu se bude týkat i sousoší. Konkrétně
postavy Jezulátka, kterému restaurátor vytvoří novou hlavu.
Barokní pískovcový sloup
na 1. náměstí v Mostě zasvěcený sv. Anně Samotřetí pochází
z roku 1681 a vytvořil ho italský
sochař Pietro de Toscana. Morový sloup má připomínat více než
jedenáct set obětí nákazy moru
z roku 1680. Sloup už je ve velmi
špatném stavu, včetně sousoší,
a tak se jej radnice rozhodla ne-

I

Vedle sv. Anny Samotřetí s Ježíškem a Pannou Marií v náručí, která je na vrcholu sloupu,
tvoří sousoší ještě čtyři plastiky
ochránců proti moru, sv. Rosalii Palermskou, sv. Anežku Římskou, sv.
Šebestiána a sv. Rocha.
chat opravit. Odborné sanace se
ujme restaurátor Radomil Šolc.
„Na restaurování se nám podařilo získat dotaci 284 tisíc korun z Ústeckého kraje. Zbývajícími zhruba 135 tisíci korunami
přispějeme z rozpočtu města,“
informovala náměstkyně primátora Markéta Stará.
Sloup už se očistil a restaurování tak už nic nestojí v cestě. „Předpokládali jsme, že bude
třeba zhotovit novou hlavu svaté
Anny. Při prozkoumání jsme

ale přišli na to, že hlava, ač není
původní, je v pořádku. Svým výtvarným pojetím zapadá do rázu
celého díla,“ informoval tiskový
mluvčí města Petr Baraňák. Zato
nezdařilá je Ježíškova tvář. Restaurátor proto navrhl udělat novou hlavu Ježíše. „Hlava Ježíška
se vytvoří vzhledem k hlavě sochy
Panny Marie v dětském věku, která je jediná zachována v originálním stavu. Kromě toho bude ještě
nutné zhotovit plastické doplňky
chybějících partií kamene, spárování z umělého kamene, lokální
barevné úpravy z umělého pískovce, chybějící svatozář sousoší
sv. Anny a případných šípů v těle
sv. Šebestiána,“ vyjmenoval další úpravy mluvčí. Pak už zbude
jen provést celkový konzervační
nástřik vodoodpudivým prostředkem. „Práce budou hotovy
do konce října letošního roku,“
podotkl dále Petr Baraňák.
Sloup se původně nacházel ve
starém Mostě, v roce 1976 bylo
sousoší rozebráno a umístěno na
dvoře fary v Českých Zlatníkách.
Roku 1988 bylo instalováno k přesunutému kostelu. O jeho přemístění na mostecké 1. náměstí se
rozhodlo v roce 1998.
(sol)

Morový sloup ze starého Mostu, který už třikrát změnil stanovišťě, se bude restaurovat.

Milí čtenáři, během
letních prázdnin
bude týdeník Homér
vycházet jako
čtrnáctideník.
Příští číslo vyjde
11. srpna 2017.
 Hudební festival
JEZEŘÍ – Navštivte v
sobotu 29. července
zámek Jezeří, kde se od
17 hodin koná koncert
a představení barokní
a raně romantické
hudby Ferdinando Paer:
Clorina v Jeruzalémě
a Európa na Krétě.
Zaměření je na vše nové
ve staré hudbě. Vstupné
150 Kč.

„Kluk v akci“ ukuchtí
na autodromu
MOST - Filip Sajler, který společně s Ondřejem Slaninou tvoří
kuchařskou dvojici v populární
televizní show v České televizi
o vaření a gastronomii „Kluci
v akci“, zpestří svou účastí premiérový Food Festival na mosteckém autodromu. Uskuteční
se o víkendu 29. a 30. července jako nedílná součást akce
The Most Show, která nabídne
kromě gastronomických i řadu
sportovních a kulturních zážitků.
Návštěvníci Food Festivalu se
na Filipovu kuchařskou show
mohou těšit v sobotu. Show zahrnuje tři vstupy na pódiu, při
kterých mistr kuchař uvaří několik porcí jídel zvolené národní kuchyně a okomentuje jejich
přípravu. Chybět nebude divácká soutěž. Výherce se může těšit
na knihu receptů Kluci v akci
a drobný dárek.

Přihlížející diváci nemusejí
Filipovo kuchařské umění hodnotit jen vizuálně. Pokrmy, které během své show uvaří, budou
moci také ochutnat. Na své si
tak přijdou i chuťové pohárky
návštěvníků. Na programu je
také autogramiáda, při níž se
zájemci mohou s Filipem Sajlerem vyfotit.
Program začíná v sobotu
v 9 hodin a končí před půlnocí.
Food Festival s řadou zajímavých novinek z oblasti gastronomie a ochutnávkami tradičních
i netradičních alkoholických
a nealkoholických nápojů pak
pokračuje i v neděli 30. července, která je vyhrazena také
volným jízdám aut a motocyklů
pro veřejnost na velkém okruhu
autodromu. Pořadatel proto nabízí zájemcům možnost přespat
v areálu autodromu ve vlastním
karavanu či ve stanu.
(nov)

 Hvězdné nebe
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TEPLICE – V neděli 30.
července od 19 hodin
proběhne v teplickém
planetáriu kombinovaný pořad, který diváky
v první části zavede na
oblohu a seznámí s aktuálními souhvězdími.
Ve druhé části promítne film o Hubbleově
vesmírném dalekohledu, vše doplněno
úžasnými pohledy do
vesmíru. Vstup 40 Kč.

Filip Sajler vařil
či organizoval
catering i pro
takové hvězdy,
jako např.
Madonnu,
Davida Bowieho,
Tigera Woodse,
Garryho
Kasparova,
Davida
Copperﬁelda ad.
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komunální politika

Park Šibeník je již osvětlený
MOST – Mostecký park v centru
města – Šibeník – je bezpečnější. V těchto dnech se zde totiž
rozsvítily nové lampy.
Nové lampy osvětlily vnitřní
okruh Šibeníku a část přístupových cest. „Práce, které začaly
v polovině května, jsou u konce.
Stavba vyjde městskou pokladnu
zhruba na tři miliony korun,“
uvedl tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák.
Na Šibeníku, který Mostečané
využívají k rekreaci a sportu, vyrostlo 54 lamp veřejného osvětlení. Osvětlena je tak část parku
vymezená zhruba částí od vstupu nedaleko kruhového objezdu
nad bývalým KSČ po vnitřním
okruhu až směrem ke schodišti
vedoucího k budově soudu.
Díky moderní LED technologii budou náklady za svícení
zhruba o polovinu nižší než
u běžných osvětlení. Šibeník
bude osvětlen i v noci, protože
lampy jsou napojeny na stávající
systém veřejného osvětlení ve
městě. Vypne se pouze v rámci
nočního běhu Night Run, který
se běží v srpnu.
Osvětlení Šibeníku město
realizovalo zejména kvůli vyšší bezpečnosti s tím, aby do
parku přilákalo i více obyvatel.

Otázkou ale zůstává, nakolik
nové osvětlení vydrží. Podobně
například vzniklo v minulosti
i osvětlení parku Střed, které ale
totálně zničili vandalové. „Riziko vandalismu tu samozřejmě
existuje. Nicméně jdeme cestou
park Šibeník udělat bezpečnější a více ho zpřístupnit. I proto
tu provádějí technické služby
prořezávky a park se už výrazně vyčistil a prosvětlil. Vypadá
to tu už velmi dobře a s dalšími
úpravami se bude pokračovat,“
přislíbil primátor Jan Paparega.
Město proto zvažuje preventivní
opatření, park by například měli
častěji hlídat i městští strážníci.
V parku také vyrostla nová
hřiště, dětské a workoutové,
a doplnily se dětské atrakce na
již stávající dětské hřiště. Kromě
toho by se tu Mostečané mohli těšit i na nový lanový park.
„Vybrali jsme pro nové lanové
městečko vhodné místo. Nebude
na prázdné ploše, ale částečně
i v přírodě. Lanové atrakce se
vybudují na kůlech a na nich
budou pochozí lávky. Část bludiště budeme vést i nad korunami
stromů, čímž tu vznikne i jakási
vyhlídka,“ prozradil k dalším
plánům s Šibeníkem primátor
Paparega.
(sol)

Ředitel SBD Krušnohor František Ryba (vlevo) provedl exministra Babiše Janovem.

Šokovaný Babiš na Mostecku:
Tolik prázdných bytů, to jsem ještě nikde neviděl!
MOST – Na Mostecko zavítal předseda vládního hnutí ANO a bývalý
ministr financí Andrej Babiš. Přijel na pozvání čelních představitelů
bytových družstev, aby se seznámil s problémy kolem bydlení a na
vlastní oči se přesvědčil, jak funguje v praxi například kšeftování
s chudobou a zneužívání sociálních dávek.

Nové lampy osvětlily vnitřní okruh parku.

Město Most dementuje fámy
na internetu a sociálních sítích
Internetem, především na
sociálních sítích, se opět šíří
příběh o tom, jak v Mostě jezdí Romové zdarma městskou
hromadnou dopravou, jak mají
zdarma vstup na koupaliště, jak
jim město kupuje lednice a platí
cesty taxíkem.
Tato informace, pardon hoax,
tedy informace nepravdivá
(záměrně lživá), není žádným
nováčkem. Šíří se českým internetem už několik let a už
několikrát jsme ji vyvraceli. Asi
marně. V posledních dnech se
stejná informace – příběh paní,
která není místní, do Mostu
přijela a toto všechno na vlastní
kůži zažila – začala šířit znovu.
A znovu ji někteří lidé věří, ně-

kteří možná věřit chtějí.
Nic z toho ale není pravda!
Romové žádné výhody uvedené
v hoaxu ve skutečnosti v Mostě
nemají! Slevu na jízdném mají,
resp. zdarma jezdí autobusem
všechny mostecké děti do 15 let
a potom důchodci od 65 let, nezohledňují se žádná další kritéria. Taxi také město neproplácí,
a to nikomu! Vstupné na koupaliště mají zdarma pouze zaměstnanci technických služeb.
A samozřejmě město nikomu
nekupuje ani lednice ani žádné
jiné zboží.
Celý příběh je smyšlený a neslouží ničemu jinému než eskalaci sociálního napětí.
Magistrát města Mostu

(foto: Petr Prokeš)

Andrej Babiš viděl neutěšenou situaci na janovském sídlišti. „Chtěl jsem se více seznámit
s problematikou kolem bydlení.
Navštívil jsem sídliště v Janově…
Šokující je zdejší přebytek bytů,
to jsem ještě nikde u nás neviděl,“ líčil dojmy Andrej Babiš.
„Přijíždějí a stěhují se sem lidé
z celé republiky, dokonce ze zahraničí, kteří jsou na dávkách
a je jim jedno, kde žijí. To je absurdní. Vydělává na tom strašná
spousta lidí a všechno to platí
stát. Není to normální, když pět
milionů lidí pracuje a jsou lidé,
kteří mohou pracovat, ale dávky
jsou pro ně tak zajímavé, že do
práce nejdou i za lepších plato-

vých podmínek,“ podotkl Babiš.
Připomněl, že resort ministerstva práce a sociálních věcí
je největší spotřebič státního
rozpočtu. Představuje zhruba
šest set miliard, tedy zhruba polovinu výdajů našeho státního
rozpočtu. „Jsou tu velké rezervy
a je potřeba dát to do pořádku,“
řekl. Mimo jiné sdělil, že do
sněmovních voleb se připravuje
program, jehož součástí bude
změna zákona, která je v tomto
směru zapotřebí. „Stát si musí
více ohlídat své peníze a dohlédnout na to, aby sociální dávky
dostávali skutečně jen ti, kteří
to potřebují. Proto jsem požádal
pana předsedu Rybu, aby dal na

papír všechny požadavky z hlediska potřeby určitých legislativních změn. Je potřeba najít jiný
systém a změnit i přístup úřadu
práce k celkové problematice,“ je
přesvědčen Andrej Babiš.
Úřady práce nemohou být
podle něj jen nějaké evidenční účetní středisko, ale měly by
hrát aktivní roli při kontrole
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Přijíždějí a stěhují se sem lidé
z celé republiky, dokonce ze zahraničí, kteří jsou na dávkách a je
jim jedno, kde žijí. To je absurdní.
Vydělává na tom strašná spousta
lidí a všechno to platí stát! (A. Babiš)
a udělování dávek u lidí, kteří
nepracují a dostávají sociální
bydlení. „To, že tady je množství
spekulantů, že stále kupují byty
a ani sem nejdou, mají z toho
byznys… Stát musí zmapovat,
komu dává dávky na sociální by-

dlení a sám si to pohlídat,“ dodal
předseda hnutí ANO.
Zástupci
Svazu
českých
a moravských bytových družstev v čele s ředitelem největšího
bytového družstva na Mostecku,
SBD Krušnohor, Františkem Rybou pozvali Andreje Babiše, aby
jim pomohl protlačit některé novely kolem bydlení, které by bylo
možné ještě do konce volebního období projednat a schválit.
„Pan Babiš viděl problematiku na
vlastní oči a je v obraze. Věříme,
že jestli bude v nové vládě, bude
se našimi problémy zabývat. To
je to, co potřebujeme. Kompletně
překopat systém vyplácení dávek
a tyto dávky podmínit. Pokud
chce dávky někdo pobírat, musí
za ně odvést nějakou práci nebo
službu. Není možné příspěvky jen
shrábnout a nic za to neudělat,“
uvedl ředitel SBD Krušnohor
Ryba.
(sol)

Cestující se budou vozit v komfortu častěji
MOST – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova bude pořizovat
další nové tramvaje. Z dotačních prostředků má v plánu nakoupit
hned tři. S obnovou vozového parku bude pokračovat ale i v příštích
letech.
Ke čtyřem nízkopodlažním
komfortním tramvajím pořídí
mostecký dopravce další. „V žádosti o dotace na nákup nových
vozidel z IROP jsme sice uspěli, ale
výše alokovaných prostředků byla
silně podhodnocena. Zůstali jsme
takzvaně ‚pod čarou‘ a o možnost
získat dvě tramvaje jsme tak přišli. Museli jsme přehodnotit naše
záměry,“ vysvětluje ředitel Dopravního podniku měst Mostu
a Litvínova Daniel Dunovský.
V nové výzvě, ze sdružené investice ITI, má dopravní podnik
jistotu, že dotace na nové tramvaje obdrží. „Původně jsme chtěli
čtyři krátké tramvaje. Poté, co se
nepodařilo získat dvě tramvaje
z IROP, nakonec pořídíme tramvaje tři dlouhé, nízkopodlažní
a plně klimatizované,“ vysvětlil
dále ředitel. Cestující MHD jsou
s novými vozidly, které dopravce v posledních letech pořizuje
prý velmi spokojeni. „Zejména
oceňují klimatizaci a wi-fi, která
je ve výbavě tramvaje EVO I. Je
to pro nás signál, že jdeme správným směrem,“ je přesvědčen Daniel Dunovský.

V případě, že vše půjde, jak
má, dopravní podnik by měl už
na podzim začít soutěžit dodavatele nových tramvají. „Byli bychom rádi, kdybychom první novou tramvaj mohli mít zhruba do
roka a půl. Pokud se čerpání dotací prodlouží až do roku 2022 a objeví se další jiná výzva, zkusíme
to znova. Pořizovat zcela novou
tramvaj z dotací je pro dopravní
podnik velmi výhodné,“ říká ředitel. Jestliže se žádná jiná výzva

neobjeví, bude dopravní podnik
pokračovat v přestavbách starých typů tramvají na nové. A to
už v příštím roce. „Pokud budeme moci pořídit jen tři, tak budeme pokračovat v přestavbách starých tramvají T3 na Vario. Stejně
jako tomu bylo v loňském roce,“
dodal ředitel Dunovský.

Jízdní řád v mobilu
Dopravní podnik si na klesající počet cestujících příliš nestěžuje. Přesto by byl rád, aby se
jejich počet ještě zvýšil. I proto
se snaží nabídnout veškerý komfort včetně rozšiřování služeb,
jako je například nový infosys-

Tramvaje s klimatizací a wi-ﬁ cestující oceňují.

tém, výbava vozidel a podobně.
„Přáli bychom si, aby lidé jezdili
MHD více. Proto se snažíme nabídnout něco nového. Chceme
mít moderní vozový park, chceme aby naše občany cestování
našimi vozidly bavilo,“ podotkl
ředitel s tím, že další z novinek
by mohla být i mobilní aplikace
s jízdními řády. „Cestující budou mít dopravu ještě jednodušší
a nemusejí nic dohledávat. Do
papírového jízdního řádu se podívá už jen málokdo. Lidé využívají
nového infosystému a k němu se
přidá i mobilní aplikace,“ dodal
šéf dopravního podniku.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

zpravodajství

„Protivysedávací“ vyhláška
v Mostě zůstává - ZATÍM
MOST – Ústavní soud zrušil městu Litvínov tak zvanou „protivysedávací vyhlášku“. Most šel v jeho šlépějích a obdobnou zavedl vloni. Vyhláška, která se městům osvědčila, v Mostě zatím funguje dál.
Otázka je, na jak dlouho.
Ústavní soud zrušil některým severočeským městům
vyhlášku, která zakazuje vysedávat na schodištích, zábradlích, odpadkových koších,
květináčích a dalších prvcích
před domy. Podnět iniciovala
ombudsmanka Anna Šabatová
s tím, že vyhláška zamezuje
svobodě pohybu a je diskriminující. „Máme ve městě vyhlášku, která je platná a účinná
a nikdy nebyla zpochybněná.
Nicméně rozhodnutí Ústavního soudu, které se týká zrušení
obdobné vyhlášky v Litvínově
a ve Varnsdorfu, považujeme za
nešťastné,“ komentoval situaci
mostecký primátor Jan Paparega. Vedení města Mostu ale
nevylučuje, že by tato situace
mohla nastat i v Mostě. Ústavní
soud by na základě připomínek
ombudsmanky Šabatové, která
Most v minulosti navštívila, ji
rovněž mohl zrušit. „Nevím,
zda paní ombudsmanka nepodala nějaký podnět v tomto
ohledu, ale zatím nemáme žádný takový signál,“ podotkl dále
primátor Paparega.
„Protivysedávací“ vyhlášku
má město Most posvěcenou ze
strany ministerstva vnitra. „Vycházíme z toho, že vyhláška byla
podrobena dozorovému orgánu
ministerstva vnitra a je podle něj
v pořádku, byť Ústavní soud je
zcela jiná instituce,“ doufá první muž města. Pokud by došlo
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na její zrušení i zde, žádnou
„záložní“ variantu město Most
zatím nemá. „Náhradní variantu nemáme, stejně jako ji nemá
ani město Litvínov či Varnsdorf.
Určitě bychom ale hledali nějakou jinou cestu, jak vysedávání
před domy zamezit,“ dodává Jan
Paparega.

Zrušení vyhlášky by
byl krok zpátky
Vyhláška o zákazu vysedávání na stavebních prvcích, které k tomu nejsou určeny, platí

v Mostě jen v některých, zejména problematických lokalitách.
V těchto lokalitách platí i zákaz
alkoholu. Vyhláška začala platit
koncem roku 2016 a za dobu
jejího fungování s ní má město
pozitivní zkušenost. „Jsme s touto vyhláškou spokojeni a výrazně
nám pomáhá. Podařilo se díky
ní zlepšit a zklidnit situaci v problematických lokalitách včetně
Stovek. Lidé nenosí ven grily,
nafukovací bazény a podobně,“
hodnotí fungování „protivysedávací“ vyhlášky ředitel Městské
policie v Mostě Jaroslav Hrvol.
„Kromě Stovek se vyhláška osvědčila i v okolí bloku 525, v centru
města včetně problémové ulice M.
G. Dobnera…,“ dodal.
Jen za uplynulý rok řešila

I

„Protivysedávací“
vyhláška
v Mostě platí v jedenácti lokalitách. Například v okolí středu
města včetně třídy Budovatelů
směrem ke Stovce, dále po Rudolické ulici až k přednádražním prostorům. V oblasti Kahanu či v sídlištních ulicích Topolová, Javorová,
Kpt. Jaroše, Lipová ad.
městská policie na dva tisíce
přestupků ohledně vysedávání
na jiných než k tomu určených
místech před domy a v dalších
zónách. Městská policie se přitom snaží řešit tyto prohřešky
nejprve domluvou. Sankce přicházejí při opakovaném porušování. „Pokud by se měla tato
vyhláška rušit, tak by to byl krok
zpátky. Nikomu neuškodila a určitě jsme se nesetkali s nějakou
stížností, nebo že bychom někomu uložili neoprávněnou pokutu. Naopak. Od občanů převažují kladné reakce,“ podotkl ještě
Jaroslav Hrvol.
(sol)

N

apsali jste nám

Poděkování Ústeckému kraji
V červnu 2017 bylo pro uživatele zařízení, které provozuje
Městská správa sociálních služeb
v Mostě – příspěvková organizace, zakoupeno celkem 25 nových
elektrických pečovatelských polohovacích lůžek. Konkrétně je
13 pečovatelských lůžek určeno
pro uživatele Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495, 7 pečovatelských lůžek je pro uživatele Domova pro seniory v Mostě,
Jiřího Wolkera 404, 3 lůžka pro
Domov pro seniory v Mostě,
Antonína Dvořáka 2166 a 2 lůžka pro Domov se zvláštním režimem v Mostě, Barvířská 495.
Lůžka jsou vybavena čtyřdílnou
ložnou plochou, elektrickým
zdvihem a umožňují zdvihnutí
zádového a stehenního dílu lůž-

Město: Architektonickou
soutěž na rekonstrukci
Repre vyhlásit nemůžeme
Prohlášení města
Mostu k zastáncům
architektonické
soutěže
„Kulturní dům Repre čeká
rozsáhlá rekonstrukce, která
jej promění v důstojné kulturně vzdělávací středisko a která
bude respektovat stávající architektonickou podobu objektu.
V současné době probíhá veřejná zakázka na projektovou dokumentaci, jejíž předpokládané
náklady činí 15 milionů korun.
Objevují se hlasy, že by město

Vyhláška platí v Mostě v jedenácti lokalitách, Stovky jsou jednou z nich.

ka, spuštění lůžka a zdvihnutí
do pracovní výšky pro pečující
personál. Součástí dodávky jsou
i matrace pro klienty s nízkým až
středním rizikem vzniku dekubitů a noční stolky s integrovanou
výklopnou výškově nastavitelnou jídelní deskou.
Zakoupením
elektrických
pečovatelských polohovacích
a zvedacích lůžek pokračujeme
ve zkvalitňování péče o uživatele našich služeb.
Pořizovací cena za dodávku
pečovatelských lůžek byla ve
výši 728 048 Kč. Na krytí nákladů spojených s nákupem lůžek
přispěl finanční částkou ve výši
100 000 Kč Ústecký kraj. Chtěli
bychom za poskytnutou podporu velmi poděkovat.
Lenka Maňáková,
hlavní ekonomka

mělo na rekonstrukci vyhlásit
architektonickou soutěž. To ale
není možné, protože s pořádáním takové soutěže v rámci
předprojektové a projektové
přípravy rekonstrukce vyslovil
nesouhlas Ing. arch. Mojmír
Böhm, který jako architekt kulturní dům Repre vytvořil. Budoucí využití Repre bude těžit
z jeho výhodné polohy v centru
města a jeho nesporných urbanistických a architektonických
kvalit. Sídlit by v něm měla například městská knihovna, která
se dlouhodobě potýká s nevyhovujícími prostory.“

PRODAVAČ/KA
NÁSTUPNÍ MZDA

17 500 Kč
MZDA PO 1. ROCE

18 201 Kč

MZDA PO 2. ROCE

18 900 Kč
30 HOD/TÝDEN

KRATŠÍ

ÚVAZKY

VYŠŠÍ HODINOVÁ MZDA
STRAVENKY V HODNOTĚ 80 KČ
5 TÝDNŮ DOVOLENÉ
SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU
KLÁRA, PRODAVAČKAPOKLADNÍ

PRÁCE NA PRODEJNĚ JE RŮZNORODÁ.
NOVĚ NAVÍC PRACUJI KRATŠÍ DOBU,
KTEROU MÁM SKVĚLE ZAPLACENOU.
Přidejte se k nám na kariera.lidl.cz
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Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, je projektovým partnerem v
projektu Interreg V A/2014-2020, s názvem „Zlepšení bezpečnosti v sasko – českém příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností“, č. projektu 100 253 277.
Leadrem projektu je Policejní ředitelství v Zwickau, dalšími partnery jsou Policejní
ředitelství v Ústí nad Labem, v Chemnitzu a v Karlových Varech. Cílem projektu je
zvýšení bezpečnosti a zlepšení pocitu bezpečí obyvatelstva v sasko-českém příhraničí. Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, zabezpečuje na své půdě
jazykové vzdělávání zástupů české i saské policie. Celkem se zde jazykově vzdělává
10 zástupců saské policie, kteří se zde učí český jazyk a 10 zástupců české policie,
který se zde učí jazyk německý. Odstranění jazykové bariéry umožní zvýšit kvalitu
bezpečnostní práce společných hlídek české a saské policie v příhraničí. Jedná se
zejména o společné pátrací akce týkající se oblasti drogové kriminality, migrace,
krádež aut, společné dopravní akce apod. Zástupci cílové skupiny navštěvují i studentské týmy žáků, kteří jsou do projektu také zapojeni. Společná jazyková komunikace se všem zúčastněným stranám velmi líbí a jeví se pro projektové aktivity velmi
zajímavě a přínosně.

Projekt je ﬁnancován z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, který umožňuje
realizaci a ﬁnancování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí a je řízen
Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství.

zpravodajství

Informační systém se rozšíří
i do autobusů a litvínovských tramvají
MOST – Novým informačním systémem budou vybaveny autobusy
MHD v Mostě, systém se rozšíří i do Litvínova. Dopravní podnik měst
Mostu a Litvínova tak díky dotaci dovybaví informačními světelnými tabulemi další část svého vozového parku a zastávky v Litvínově.
Informační systém instaloval
mostecký dopravce v loňském
roce na mostecké tramvajové zastávky. V nejbližší době
dopravce rozšíří informační
systém ještě na autobusové
linky MHD v Mostě a tramvajové zastávky v Litvínově. „Jde
o projekt Informační systém II.
spolufinancovaný EU, konkrétně
z programu IROP, který navazuje na nedávno dokončený projekt Informační systém, který byl
podpořen z ROP. Obě akce jsou
v podstatě součástí jednoho projektu. Informačním systémem
tak budou vybavena všechna
vozidla,“ uvedl šéf Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Informační systém by se tak měl objevit
na mosteckých autobusových
zastávkách Kahan, Rudolická, Nemocnice a na tramvajových zastávkách Severografie
a Čs. mládeže. V Litvínově pak
budou cestující využívat informační systém na všech zastávkách tramvaje. Instalování
informačního systému bude ale
znamenat omezení v dopravě
a výluky. „S omezením MHD
se v projektu počítá, snahou
však je co nejvíce výluky minimalizovat,“ připustil dále ředitel dopravního podniku. Díky
informačnímu systému budou
cestující informováni například
o tom, za jak dlouho se který
spoj objeví v daných stanicích

apod. Informace budou získávat díky digitálním panelům,
které budou umístěny na zastávkách.
V Mostě se zároveň v průběhu realizace IPRM instaloval
informačního systém, zrekonstruovalo se kolejové křížení,
zrekonstruovali se i zastávky
na trase tramvajové linky č. 2,
Most – Nádraží - Interspar.
S opravou dalších zastávek
v rámci rozšiřování infosystému se ale nepočítá. „Zastávek

Kde se objeví nový
informační systém:
Most - Kahan
Most - Rudolická
Most - Nemocnice
Most - Severografia
Most - Čs. Mládeže
Litvínov - Obchodní dům
Litvínov - Poliklinika
Litvínov - Technické služby
Litvínov - Stadion
Litvínov - U Dílen
Litvínov - Citadela
se projekt netýká, kromě instalace informačních tabulí a pří-

slušné technologie,“ upřesnil
dále Daniel Dunovský. Informační systém by se mohl instalovat ještě v letošním roce. Kdy
přesně se ho ale cestující dočkají, zatím nelze přesně říci.
„Od zahájení realizace projektu
by měl být dokončený zhruba
do půl roku. Nejprve však musí
proběhnout veřejná soutěž na
zhotovitele akce,“ připomněl
ředitel Dunovský a ještě dodal: „Na fungování stávajícího
informačního systému máme ze
strany cestujících kladné odezvy. Věříme, že jeho doplněním
i na další místa opět o něco rozšíříme naše služby a pohodlí pro
cestující.“
(sol)

Informační systém funguje v Mostě už dva roky, nyní se rozšíří i do dalších autobusů a do Litvínova.

Mostecké školáky vystřídali řemeslníci
MOST – V mosteckých základních školách a školkách je navzdory prázdninám rušno. Děti ve školách totiž vystřídali řemeslníci
a v řadě z nich provádějí nutné a plánované opravy. Letos za zhruba
jedenáct milionů korun.
Zejména jídelny a toalety,
které denně během školního roku využívají stovky žáků
i učitelů, procházejí zátěžovým
testem. Je proto nutné zejména
tato, ale i další zařízení předškolních i školních budov stále
opravovat.
„Investičních akcí, které připravujeme a které jsou již v běhu, je
stejně jako v minulých letech celá
řada. V případě základních škol
jde například o výměnu osvětlení
ve třídách na 15. a 18. ZŠ, malířské a lakýrnické práce na 3., 7.,
10. a 18. ZŠ nebo výměnu podlah
v některých třídách nebo v tělocvičně na 3., 7., 8., 10., 11., 14.
a 18. ZŠ,“ uvedl tiskový mluvčí
mosteckého magistrátu Petr Baraňák. Do oprav základních škol

letos město investuje téměř šest
milionů korun. „Navíc si některé opravy financují samy školy ze
svého rozpočtu,“ podotýká dále
tiskový mluvčí s tím, že v případě základních škol se jedná o další opravy v rozsahu dvou milionů a osmi set tisíc korun. Většina
základních škol také prošla v minulých letech zateplováním a výměnou oken a dveří. Částečně
zateplena byla například 3. ZŠ,
a to pavilon s bazénem. Energeticky úsporná je také 4. ZŠ, 5. ZŠ,
7. ZŠ, 8. ZŠ, 10. ZŠ, 11. ZŠ a 14
ZŠ. Schází ještě zateplit čtyři základní školy, a to 1. ZŠ, 15. ZŠ,
18. ZŠ a dokončit by se mělo zateplení i u 3. ZŠ.
Město se během prázdnin zaměřuje ale i na mateřské školy.

„V ulici Jana Kříže projdou generální opravou sociální zařízení,
v Albrechtické ulici dojde k výměně potrubí ve sklepě, v Hutnické ulici se pak bude jednat
o opravu odpadu a v Lidické
ulici o opravu vchodové rampy.
Celkem se jedná o desítky větších i menších investičních akcí,“
uvedla vedoucí odboru investic
mosteckého magistrátu Olga
Vyleťalová.
Do mateřinek poputuje
z městské kasy na plánované
opravy celkem pět milionů korun. Další opravy za zhruba
sedm set šedesát tisíc korun si
uhradí mateřinky ze svého rozpočtu. „Co se týče zateplování,
mostecké mateřinky jsou v dobré
kondici a všechny mateřské školy
jsou zateplené, tedy všech osmnáct objektů spadajících pod čtyři mateřské školy v Mostě,“ ujistil
dále tiskový mluvčí.
(sol)

Napilno mají také na 18. ZŠ, kde se už vyměnily podlahy a nyní se dělá nová elektroinstalace včetně osvětlení.

zpravodajství
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Hejtman dostal pozvání do Vesnice roku
ÚSTECKÝ KRAJ - Letošním vítězem krajského kola soutěže Vesnice
roku jsou Libochovany na Litoměřicku. Zlatou stuhu si převezme
starostka Miroslava Vencláková 18. srpna, která spolu s místostarostkou Eliškou Pláničkovou osobně pozvala na slavnostní vyhlášení vítězů hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
„Jsem velmi rád, že se opět po
roce zúčastním předávání cen
vítězům v soutěži, která si vybudovala již mnohaletou tradici a prestiž a pro obce je jednou
z motivací a inspirací k neustálé
práci na obnově a svém rozvoji.
Je to vůbec poprvé, co mě vedení vítězné obce přijelo pozvat
osobně a velmi si toho vážím,“
řekl hejtman Oldřich Bubeníček.
Libochovany získaly titul
v krajském kole Vesnice roku za
komplexní přístup k celkovému
rozvoji obce v oblasti záchrany
kulturního dědictví, podpory mládeže, spolkového života
a životního prostředí. Libochovany tak postoupily zároveň do
celostátního kola, kde by mohly
také uspět. Vyhlášení výsledků

se uskuteční 16. září v Luhačovicích.

Stejně jako v minulých letech
také letos Ústecký kraj obce, které se nejlépe umístí v krajském
kole, finančně odmění. Celkem
mezi ně rozdělí 1 milion korun.
Celorepubliková soutěž Vesnice roku se koná každým rokem. Vyhlašuje ji Ministerstvo

pro místní rozvoj. Mezi oceněné
obce rozdělí 32 milionů korun.
Letos se do soutěže se přihlásilo
212 obcí z celé České republiky. Vítězové krajských kol poté
postupují do celostátního kola,
které se uskuteční v září.
(sol)

Vpravo starostka M. Vencláková, uprostřed hejtman O. Bubeníček a vlevo místostarostka E. Pláničková.

Pozor na provoz u nemocnice! Startuje
rekonstrukce dětského pavilonu
ÚSTECKÝ KRAJ – V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem začne
velký stavební ruch. Přestěhuje se dětské oddělení, kam nebudou
možné doprovody dětských pacientů, zhoršené budou i možnosti
parkování. Vše vypukne již 7. srpna. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce dětského pavilonu.
Krajská zdravotní zahájila
rozsáhlou rekonstrukci budovy dětského pavilonu v ústecké
Masarykově nemocnici za více
než jednapadesát milionů korun. Práce potrvají zhruba patnáct měsíců.
V první fázi významné rekonstrukce dojde k výměně
oken na zdravotnických pracovištích, kde nebyla dosud na-

hrazena při předešlých dílčích
obnovách. V rámci rekonstrukce budovy dojde k nástavbě
podlaží určeného pro administrativní účely, celý pavilon bude
zateplen a dostane nový vzhled.
Stavební práce si vyžádají zvýšenou hlučnost a prašnost. Jde
o pokračování předešlých etap
rekonstrukcí, při kterých došlo
mimo jiné k vybudování no-

vých ambulancí dětské úrazové
chirurgie, dětského stacionáře,
dětské rehabilitace a šaten pro
zaměstnance.
„Z důvodu realizace stavby
dojde od 7. srpna 2017 k omezení provozu a přestěhování stanice
větších dětí Dětské kliniky Masarykovy nemocnice. Lůžková část
stanice se přesune do prostor oční
kliniky budovy „G“. V provizorních prostorách bude k dispozici
10 lůžek. Nebude zde možné hospitalizovat děti s akutními infekty a zároveň nepůjde z kapacitních důvodů přijímat doprovody
dětských pacientů,“ upozornil

tiskový mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký. U dětí odeslaných přímo z primární péče
nebo z ostatních nemocnic je
nutná předchozí konzultace na
telefonním čísle příjmové ambulance: 477 114 230.
Po celou dobu výstavby bude
navíc u dětského pavilonu omezeno parkování. „Žádáme návštěvníky ústecké Masarykovy
nemocnice, aby se řídili přechodným dopravním značením,“ obrací se na veřejnost Ivo Chrástecký.
(sol)

V okolí Resslu a naproti Viktoru se začíná kopat
MOST – V Mostě startuje rozsáhlá rekonstrukce starých vodovodů
a kanalizace. Uskuteční se na dvou místech. Jednak v lokalitě pod
Resslem a současně i v ulici S. K. Neumanna.
Nevyhovující kanalizace se
opraví v ulicích S. K. Neumanna, Slovanská a Pod Resslem
a rekonstrukce vodovodu v ulici
S. K. Neumanna. „V rámci této
naší zahájené investiční akce
budou v Mostě zrekonstruovány
nevyhovující úseky kanalizace
a vodovodu, na které je připojeno zhruba 150 obyvatel. Stavbu
provedeme v koordinaci s pláno-

vanou investiční akcí města,“ informoval generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti
Bronislav Špičák.
Kanalizace pod Resslem
vede převážně pod zástavbou
bytových domů. „Kanalizace je
tvořena úseky z kameniny. Stoky jsou z roku 1960 a dnes jsou
v nevyhovujícím technickém
stavu, jak prokázala jejich kame-

rová prohlídka. Jsou popraskané
a netěsné. Navíc jsou do splaškové kanalizace nesprávně zaústěny dešťové přípojky,“ informoval
tiskový mluvčí vodárenské společnosti Jiří Hladík. Ve Slovanské ulici je stoka vedena pod
garážemi, v dalších ulicích je
vedena v těsném souběhu s dešťovou kanalizací, kterou plánuje
rekonstruovat město Most. „Litinový vodovod je z roku 1951
a je opakovaně poruchový, proto
bude vyměněn současně s kanalizací,“ doplnil ještě mluvčí

Hladík. Kanalizace a vodovod
jsou vedeny v asfaltobetonové
komunikaci, v chodníku a zatravněném povrchu.
Stavební práce na opravách
již začaly. „Nejprve se provede
zaměření a vytyčení inženýrských sítí, a tlakové čištění stávajících kanalizačních šachet v místě u garáží. Vlastní výkopové
práce pak navážou a to koncem
července. K dokončení celé akce
by mělo dojít do konce listopadu letošního roku,“ upřesnil Jiří
Hladík.
(sol)

Jedna duše
Alena a Jana byly téměř identická dvojčata. Někdy je nedokázala rozeznat ani vlastní matka.
Stejné vlasy, postavy, stejné oči,
stejný pohled i výraz obličeje,
stejná gesta. Když sestry chtěly,
mohly se vydávat jedna za druhou, aniž by si toho kdokoliv
všiml. Zcela jiné ale
měly povahy. Alena
byla mistrná manipulátorka, která
už v útlém věku
dokázala lidi ve
svém okolí přimět
k tomu, aby udělali,
co chtěla. Jana byla
milá dívka s vřelou
a přátelskou povahou. Co měly kromě
vzhledu společného,
byla naprostá závislost jedné na druhé.
Už jako miminka plakaly a byly
neklidné, když neležely ve své
těsné blízkosti. Později si děvčata
vytvořila svůj vlastní vnitřní svět
jen pro ně dvě. Rozuměly si beze
slova, domlouvaly se letmým pohledem. Měly stejná přání, touhy
i obavy. Byly jedna duše ve dvou
tělech. Když jedna onemocněla,
chřadla i druhá. Když byla jedna
šťastná, druhá zářila spolu s ní.
Vše měly stejné. Jen v jednom se
lišily. Navenek byly obě krásné
s dokonalými těly. Alena ale na
rozdíl od Jany nemohla mít děti.
Její ženské orgány nebyly vyvinuté. Když v dospívání dívky zjistily,
že Alena nikdy nebude matkou,
nijak je to netrápilo. Už dávno si
slíbily, že spolu zůstanou až do
smrti. Žádní manželé, žádné děti.
Kluky a později i muže kolem
sebe likvidovaly jako kudlanky.
Nalákaly je na svá krásná těla
a neméně pohledné tváře. Jana si
je omotala kolem prstu, Alena je
neúprosně zničila ve chvíli, kdy
už o něj sestry nestály. Střídaly se
v náručí každého muže, aniž by si
všiml, že nemá jen jednu milenku.
Likvidovaly zamilované mladíky
a muže jednoho po druhým. Vystudovaly vysokou školu, začaly
pracovat. Spolu si pořídily moderní velký byt. Zdálo se, že jim
všechno vychází. Janě bylo někdy
mužů v jejich životě líto. Nedokázala by k nim být tvrdá stejně jako
její sestra. Ta si ale vychutnávala
právě ty okamžiky, kdy mohla
využitého a vysátého milence
odkopnout a nahradit novým. Ty
chvíle měla vždy nejraději. Když
se Jana seznámila s Tomášem,
najednou cítila, že je to jiné než
dřív. Byl to kluk, který ji zajímal.
Ráda s ním trávila čas, ráda s ním
mluvila. Alena si hned všimla, že
se sestra chová jinak. Přesvědčila
ji proto, že první noc s novým
mužem stráví ona. Tomáš si stejně jako muži před ním nevšiml
žádné změny na vzhledu své
partnerky. Jana se mu ale ten den
nezdála. Chovala se jinak. Necítil
z ní tu vřelost, kterou si na ní zamiloval. Hned druhý den ale byla
Jana opět ta, kterou měl rád. Překvapovala ho ale i nadále. Někdy
se s ním milovala něžně a poddajně, jindy byla sexuální dračice,
která z něj vysávala všechnu sílu.
Netušil, že se sestry v jeho ložnici střídají. Po čase chtěla Alena
s Tomášem skončit jako se všemi
muži před ním. Jana ho ale bránila. Milovala toho kluka, se kterým
si mohla povídat o všem. Líbilo se
jí, když ji držel za ruku. Přesvědčila sestru, aby si Tomáše nechaly
ještě nějakou dobu. Nevěděla, co
se s ní děje, ale nechtěla o Tomáše přijít. Pochopila, když zjistila,
že čeká dítě. Uvědomila si, že se
v poslední době s Tomášem nijak
nechránila. Když se dívala na pozitivní těhotenský test, hlavou jí
vířily myšlenky. První patřila Ale-

5
SOUDNIČKA
ně. Slíbily si žádné rodiny, žádné
děti. Do smrti jen spolu. Alena je
její druhé já. Její duše. Bez ní být
nemůže. Dítěte a Tomáše se ale
nechtěla vzdát. Pak ji napadlo, že
by mohli žít všichni spolu. Obě
sestry, jedno dítě, jeden muž. Svěřila se Aleně. Ta ale
měla o dalším životě
jiné představy. Nechtěla, aby mezi ní
a sestrou stál někdo
další. Nechtěla dítě
ani Tomáše. Snažila
se Janu přesvědčit,
že musí jít na potrat. Zbavit se dítěte. O Tomáše se ona
postará. Jana si ale
tentokrát postavila
hlavu. Neudělá, co
chce její sestra. Věřila, že až se dítě narodí, Alena změní názor. Byla si jistá, že Alena nedokáže žít bez ní stejně jako ona
bez Aleny. Až se uklidní emoce,
bude vše tak, jak si to Jana vysnila.
Alena zuřila. Bylo to poprvé, co se
jí její sestra postavila na odpor.
Vždy dělaly vše společně. Měly
stejná přání, stejné cíle. Najednou tu je muž, kterému dává Jana
přednost. Ještě by dokázala strpět
to dítě, které by s Janou mohly
vychovávat spolu. Nedovolí ale
sestře, aby se nalepila na toho
chlapa. Když bude muset, zbaví se
ho za sestřinými zády. Ten večer
se Jana necítila dobře. Těhotenství
ji unavovalo. Usnula brzy. Alena
zavolala Tomášovi a pozvala ho
do malého srubu nedaleko města,
kde se často scházeli. Vzala víno
a drahý rum. Hodně se milovali, Tomáš hodně pil. Hrála s ním
hru, ovíjela ho svým uměním manipulovat s lidmi. Nakonec Tomáš
na mol opilý a vyčerpaný dlouhým milováním usnul. To byla
Alenina chvíle. Pečlivě odstranila
vše, co by svědčilo o přítomnosti druhého člověka. Pak otevřela
dvířka krbu a vyhodila z něj žhavý
uhlík do připravených třísek na
zátop. Počkala, až se oheň pomalu
rozhořel a přeskočil na koberec
a křeslo. Dívala se, jak plameny
olizují dřevěný nábytek a blíží se
k pohovce, na které hlasitě oddechoval Tomáš. Všude byl hustý
dým. Už nemohla dýchat, nemohla dál čekat. Odešla ze srubu.
Odjela do bezpečné vzdálenosti,
kde ji nikdo nemohl vidět. Dívala se, jak plameny šlehají ke střeše. Sledovala hasiče, které někdo
přivolal. Viděla, jak vytáhli bezvládné tělo, ke kterému už nespěchali záchranáři. Byla spokojená.
Druhý den přišli policisté. Shořel
srub, který měly sestry pronajatý
a v plamenech zemřel muž. Jana
se zhroutila. Alena vypověděla,
že to byl její přítel, který ve srubu
někdy přespával. Ten večer tam
ale byl sám. Byla se sestrou doma,
necítila se dobře. Jana potvrdila
její slova. Na sestru se přitom ale
dívala pohledem, kterému Alena
nerozuměla. Když policie jejich
byt opustila, seděla Alena spokojeně v pokoji a myslela na to,
jak snadno všechno prošlo. Najednou se mezi dveřmi objevila
Jana. V ruce měla pistoli, kterou
si dívky opatřily už dávno. Mířila na Alenu. Věděla, že její sestra
zabila muže, kterého milovala.
Otce jejího dítěte. Bylo to poprvé, kdy cítila, že Alenu nenávidí.
Alena se jen usmála. Nemůžeš mě
zabít, řekla tiše své sestře. Jsme
jedna duše. Jedna bez druhé nemůže žít. Když mě zabiješ, zemřeš
spolu se mnou. Nevydržíš beze
mě dlouho. Nedokážeš to. Jana se
dívala na svou sestru a uvědomila
si, že má pravdu. Jedna bez druhé
žít nemohou. Pak obrátila pistoli
proti sobě.
(pur)
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
tajemnice Magistrátu města Mostu vyhlašuje v souladu
se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové
řízení na obsazení pracovního místa úředníka

ekonom/ka

Litvínov

Protivysedávací vyhláška:
Litvínov žádá odvolání ombudsmanky

(odbor investic)
Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: město Most
Předpoklady pro výkon funkce (dle zákona č. 312/2002 Sb.): státní
občanství ČR, (popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem
a má v ČR trvalý pobyt), dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka a splnění
dalších předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým
se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších
předpisů (lustrační zákon) .

Obyvatelé Janova už
nemusí na veřejném
prostranství jen stát.
Ústavní soud totiž
zrušil protivysedávací
vyhlášku.

Další požadavky stanovené statutárním městem Most pro uchazeče:
•

•
•

•

•
•

minimálně vyšší odborné vzdělání, případně vysokoškolské
vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu – ekonomického zaměření, výhoda
v oblasti investiční výstavby
vítána praxe ve státní správě, samosprávě, popřípadě v organizaci zřizované územním samosprávným celkem
velmi dobrá znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a vyhlášky Ministerstva financí
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
výborná znalost práce na PC – MS Office 2010 (Word, Excel,
Outlook),
schopnost samostatného úsudku a rozhodování, příjemné vystupování, komunikativnost, flexibilita.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto
údaje uchazeče:
•
•
•
•
•
•
•

Název příslušné funkce
Titul, jméno, příjmení
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Adresa trvalého pobytu
Číslo občanského průkazu
Datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
•

•

•

Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech týkajících
se správních činností a uvedením kontaktů, zejména emailové
adresy a telefonního čísla,
Výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení:
V souladu s příslušnými právními předpisy – nařízení vlády č.
222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě v 9. platové třídě.

Lhůta pro podání přihlášky:
Přihláška musí být doručena nejpozději do 3. 8. 2017 – 12.00 hodin.

Předpokládaný nástup do funkce:
1. 9. 2017.

Způsob podání přihlášky:
•

osobně v podatelně, případně v informační recepci Magistrátu
města Mostu

nebo
•
písemně na adresu:
Statutární město Most
oddělení kancelář primátora a tajemníka
Radniční 1/2
434 69 Most
v zalepené obálce zřetelně označené: VŘ 13/2017: ekonom/ka (OI)
s uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče.

LITVÍNOV – Krátce po tom, co Ústavní soud zrušil vyhlášku, která
v Litvínově zakazovala sezení na veřejném prostranství jinde, než
na vyhrazených lavičkách, už začaly problémy s veřejným pořádkem. A to nejen v Janově. Vedení města chce další postup projednat na nejbližším jednání zastupitelstva města. Sociální demokraté,
kteří spolu s ODS stáli u zrodu vyhlášky, žádají odvolání ombudsmanky Anny Šabatové a opětovné schválení vyhlášky.
Pouhé sezení jinde než na určených lavičkách nemůže narušovat veřejný pořádek a nelze jej
proto zakazovat. Rozhodl o tom
Ústavní soud, který zrušil část
vyhlášky Litvínova a Varnsdorfu. Litvínov vyhlášku obhajuje
tím, že se na veřejném prostranství výrazně snížilo narušování
veřejného pořádku, ničení veřejného i soukromého majetku a také konzumace alkoholu
i drog. Litvínovskou vyhlášku
poslala před soud ombudsmanka Anna Šabatová. „Ombudsmanka svým přístupem k nulové toleranci dává jasně najevo,
že považuje za důležitější, aby
si nepřizpůsobivý občan mohl
v Litvínově dělat, co sám uzná
za vhodné bez ohledu na práva
ostatních lidí. Práva těch, kteří
dodržují zákony, chodí do práce,
neparazitují na sociálním systému a řádně platí daně. Pro Annu
Šabatovou není důležité, aby se
tito lidé mohli v klidu procházet
po sídlišti, kde na rozdíl od svých

nepřizpůsobivých sousedů platí
nájem. Aby se dostali do domů,
kde žijí a nemuseli se přitom prodírat mezi lidmi vysedávajícími
na schodištích domů a čelit jejich
verbálním útokům. Aby se sídliště, které bývalo před nájezdem
nepřizpůsobivých cikánů z jiných
částí republiky jedním z nejkrásnějších na severu Čech, neměnilo během teplých dnů v tábor
kočovníků, kde se slušný občan
bojí vyjít na ulici. Anna Šabatová a na její popud i Ústavní soud
rozhodují o osudech lidí v Janově
bez zásadní znalosti místních poměrů. To je fatální chyba, které by
se ombudsman neměl dopouštět.
Proto žádáme, aby byla z funkce
odvolána a její funkční období
aby Poslanecká sněmovna ČR
zkrátila,“ uvedl Martin Klika,
který jako místostarosta města
za ČSSD stál před lety u zavedení nulové tolerance, jejíž součástí vyhláška byla. Sociální
demokraté se nehodlají s rozhodnutím Ústavního soudu smí-

řit jen tak a dovolit nepřizpůsobivým občanům Litvínova, aby
svým chováním znepříjemňovali život ostatním obyvatelům
města. „Na nejbližším jednání
zastupitelstva města budeme iniciovat schválení nové vyhlášky,
která by kopírovala tu zrušenou.
Nechceme dovolit nepřizpůsobivým občanům, aby terorizovali
své sousedy. Ať soud znovu zasedne a znovu tuto vyhlášku zruší. Město by se nemělo vzdávat
a mělo by bránit práva slušných
lidí všemi dostupnými prostředky. Nulová tolerance v Litvínově
zmírnila sociální napětí, které
dříve eskalovalo dokonce nepokoji v Janově. Ombudsmanka nám
hází klacky pod nohy ve snaze
uspokojit aktivisty, kteří se na situaci v Janově přiživují. Chceme
přesvědčit i ostatní zastupitele,
aby necouvli a spolu s námi hájili
slušné občany města,“ doplnil zastupitel ČSSD Thomas Sebastien
Müller. „Vedení města k zavedení části vyhlášky, která omezuje
sezení na veřejném prostranství
mimo místa k tomu určená, přistoupilo po dlouhodobých negativních zkušenostech především
z lokalit se zvýšeným pohybem
závadových osob a na základě
podnětů od občanů. Chtělo tak
eliminovat negativní jevy, které

narušují občanské soužití. Při posuzování oprávněnosti či nadbytečnosti vyhlášky je také nutné
vycházet z místních poměrů,
podnětů občanů a z podložených
skutečností, které řeší městská policie i Policie ČR. Běžným jevem
je například sezení na květináčích, které jsou součástí veřejné
zeleně, přičemž dochází k ničení
okrasných květin. Schody vedoucí
do domu jsou obleženy sedícími
osobami a občané nemohou volně procházet. Po upozornění na
toto jednání jsou hrubě verbálně uráženi, pokud věc oznámí
městské policii, je jim vyhrožováno. Děti sedí na zábradlí schodišť
nebo ochozů, kde hrozí jejich pád
z výšky. Rozhodně však vyhláška
nezakazuje sedět na veřejnosti,
pokud jsou splněny podmínky
dané vyhláškou. Porušení vyhlášky v drtivé většině řešili strážnici
domlouváním a upozorňováním.
Pouze v několika desítkách případů strážníci přistoupili k udělení
pokuty, která obvykle nepřekročila částku 100 Kč. Nálezem Ústavního soudu se bude dále vedení
města zabývat a diskutovat se
o něm bude i při veřejném jednání zastupitelstva města,“ uvedla
v tiskové zprávě starostka Litvínova Kamila Bláhová.
(pur)

Replika ztracené
pamětní desky se
vrací, kam patří
LITVÍNOV – Po více než sedmdesáti letech se na své místo vrací kovová pamětní deska obětem první světové války na Šumné. Tedy
alespoň její replika. Originál kovové desky z roku 1926 se nezachoval. O věrnou repliku se postaral Českojiřetínský spolek.
Původní kovovou pamětní
desku osadil v roce 1926 šumenský tělocvičný spolek na
památku kamarádů padlých
v první světové válce. Deska svou velikostí patří mezi
největší odlitky svého druhu
vyrobené v posledních letech
v České republice.
Replika
desky bude odhalena v sobotu
5. srpna v 17:15 hodin v Litvínově-Šumné, naproti hostinci „Skalní sklep“. Iniciátory
obnovy jsou Josef Čtvrtníček
a Pavel Aulický ze spolku Přátelé historie Litvínovska. Ti se
v roce 2015 obrátili na Českojiřetínský spolek, který už
zajistil obnovu několika drob-

ných opomíjených památek
v Krušnohoří. „V listopadu
2015 převzal Českojiřetínský
spolek na velvyslanectví USA
v Praze grant Nadace OF, která
pro rekonstrukci šumenského
památníku poskytla finanční
prostředky zhruba na třetinu
nákladů. Díky přeshraniční spolupráci Českojiřetínského spolku
s Domovským spolkem Rechenberg-Bienenmühle se v roce
2017 podařilo zajistit potřebné
kofinancování z Fondu malých
projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014
– 2020,“ uvedl předseda spolku
Petr Fišer.
(pur)

Historický návrh památníku na Šumné.

zpravodajství

Nejúspěšnější sportovkyně letní
olympiády mládeže je z Litvínova
LITVÍNOV – Litvínovský plavecký klub vyslal na letní olympiádu dětí
a mládeže v Brně, kterou pořádal Jihomoravský kraj, nejžhavější
želízko. Plavkyně Kamila Javorková startovala v šesti disciplínách
a přivezla také šest medailí. Jen jedinkrát si nechala ujít zlatou. Na
kontě má pět zlatých a jednu stříbrnou.
Plavecká výprava byla za
Ústecký kraj nejúspěšnější.
„Všichni mladí sportovci, kteří
reprezentovali Ústecký kraj, si
zaslouží poděkování a uznání. Ti
nejúspěšnější přijme Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zářijovém jednání a jejich výsledky
náležitě ocení. Osobně mě jako
zastupitele Litvínova těší, že litvínovská plavkyně stála na stupních vítězů po každém svém startu. Celému plaveckému oddílu
z Litvínova, ale Kamile Javorkové
obzvlášť, patří má gratulace,“
uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika. Hry
VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 hodnotí velmi kladně
také předsedkyně Krajského
svazu ČSPS pro Ústecký kraj
Gabriela Soukupová. „Plavecké
klání se neslo v duchu fair play,
síly poměřili ti nejlepší plavci

z ČR. Každý kraj měl vyznačený
dostatečně velký prostor na sezení, velice atraktivní byly odpolední finálové bloky, zejména pro
plavce mladších ročníků to byla
první cenná zkušenost s tímto
modelem soutěže. Velmi oceňujeme přístup Ústeckého kraje za
přidělení dotace 15 000 korun
z fondu, neboť nám to pomohlo
vyřešit stále se opakující problém
s oblečením. Díky letošní mimořádné dotaci jsme v zázračném
termínu stihli objednat opravdu
pěkná trička, šortky a plavecké
čepičky,“ poděkovala za podporu
Gabriela Soukupová. Úspěšnou
plaveckou výpravu vedli na dětskou olympiádu trenéři Markéta
Šilhanová, Jiří Karas a Ondřej
Kubínek. Rozhovor s nejúspěšnější plavkyní letošní olympiády
Kamilou Javorkovou přineseme
v příštím čísle.
(pur)

LITVÍNOV - Litvínovští radní na svém posledním jednání rozhodli
o potřebě odměnit zaměstnance městského úřadu a Městské policie
Litvínov hned několika zaměstnaneckými benefity. Vedla je k tomu
personální situace města.
jemník Valdemar Havela. Benefity jsou určeny pro zaměstnance
městské policie a městského úřadu, kteří mají pracovní smlouvy
nebo jmenovací dekrety. Nově
budou mít zdravotní a sociální,

Z

Rady města Litvínova

Vedou ﬁrmy z Prahy
Celkem bylo v Litvínově za
1. pololetí roku 2017 vyhlášeno
a uzavřeno 50 veřejných zakázek. Jejich předpokládaná cena
činila 46 miliónů korun. Ve
skutečnosti se ale díky soutěžím podařilo cenu snížit o deset
miliónů korun. Nejvíc zaplatilo
město dodavatelům z Prahy. Ti
si přišli na více než třináct miliónů korun. Mostečtí dodavatelé
získali 5,6 miliónů korun. Domácím litvínovským firmám zaplatilo město 4,5 miliónu korun.

Kam s agendou?

Nejúspěšnější sportovkyní Ústeckého kraje je Kamila Javorková.

Zaměstnanci města se mohou těšit na nové beneﬁty
V poslední době totiž z úřadu
odchází zkušení zaměstnanci.
Jdou za vyššími platy, třeba i na
jiné úřady v regionu. Tam jsou
platy vyšší až o patnáct procent.
Návrh radě města předložil ta-
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tak zvané indispoziční volno.
„Zaměstnanec může čerpat pracovní volno v rozsahu maximálně
4 pracovní dny v kalendářním
roce, tedy 2 kalendářní dny v pololetí, a to bez nutnosti doložení
potvrzení od lékaře nebo jiného
potvrzení. Zaměstnanci náleží za toto pracovní volno 100 %
platu,“ uvedl Valdemar Havela.
Druhým benefitem je výplata

Nové beneﬁty pro zaměstnance vzešly z pera tajemníka města Valdemara Havely.

příspěvku na ošatné a úpravu zevnějšku zaměstnancům, kteří se
pracovně zúčastňují občanských,
svatebních a jiných důležitých
společenských obřadů, a to ve
výši 800 Kč na zainteresovanou
osobu a měsíc. „Třetím benefitem
je přiznání zvláštního příspěvku
na úseku projednávání přestupků. Při zabezpečení přestupkové
agendy jsou zaměstnanci stále ve
větší míře vystaveni značné neuropsychické zátěži a riziku verbálních i náznaků fyzických útoků
při jednáních s řešenými klienty.
Jedná se o příplatek k platu ve
výši 1 000 Kč za měsíc. Posledním
benefitem je příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění,
které se od 1. ledna 2018 zvýší
z 200 na 500 Kč. Schválené benefity představují výdaj z městského
rozpočtu ve výši 1,5 mil. Kč ročně,“ uzavřel tajemník, který stál
už jednou za přilepšením městským zaměstnancům. Zastupitelé v květnu schválili jeho návrh
navýšení platů o deset procent.
(pur)
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www.tepelnapohoda.cz/bavi

Část prostorů objektu na
náměstí Míru, který sousedí
s litvínovskou radnicí, plánuje
pronajmout vedení města. Prostory by měly vyřešit problémy
s přeplněnou spisovnou stavebního i městského úřadu. Do
pronajatých prostor se přestěhují některé agendy z ulice Vodní a uvolní se tak prostory pro
rozšíření kapacity archivu stavebního úřadu. Rada města Litvínova proto schválila smlouvu
o nájmu o rozloze 263,2 m2 v 1.
nadzemním podlaží budov čp.
173 a čp. 176 náměstí Míru.
Prostory město pronajalo na
deset let za 200 Kč/m2/měsíc

s tím, že cena bude každoročně
upravována o částku odpovídající nárůstu inﬂace.

PRAGA V3S na prodej
Speciální požární vozidlo
PRAGA V3S, které už od roku
2011 neslouží původnímu účelu a stojí odstavené v garážích
Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Litvínov, město prodalo
spolku Veteráni Litvínov. Za veterána zaplatí spolek symbolickou jednu korunu. Spolek sídlí
v budovách bez čp., v prostoru
vlakového nádraží a úspěšně se
prezentuje vlastní účastí nebo
vlastní organizací předváděcích
srazů veteránů, čímž šíří dobré
jméno města Litvínova. Cisternová automobilová stříkačka
CAS 16 tovární značky PRAGA
V3S, vyrobená v roce 1960, byla
pořízena jako opotřebovaná
v roce 1982 pro činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů
v Litvínově za 165 188 Kč. Vozidlo je v současné době morálně
zastaralé, nepojízdné a zcela nevhodné k dalšímu využití v rámci činnosti dobrovolných hasičů.
Spolek na vlastní náklady zajistí
odtah vozidla a jeho renovaci
v kategorii veterán a zachová na
něm logo města Litvínova. (pur)

Připojte se k oslavám 120 let lomské ZŠ
V letošním roce bude Základní škola Lom slavit 120
let od založení české školy v Lomu. Vedení školy proto shání fotografie, vysvědčení, staré žákovské knížky
a jiné zajímavosti, které jsou spojeny s lomskou školou.
Pokud by někdo takové věci vlastnil a chtěl by je zapůjčit, nechat okopírovat a podobně, vedení školy to
velmi uvítá. Zapůjčené věci budou po výstavě vráceny.
Kontakt k následné domluvě: zs.lom@seznam.cz nebo
734 808 433.

OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ VÝZVA
Tajemník MěÚ Meziboří zveřejňuje veřejnou výzvu na obsazení funkce:

Zástupce vedoucí organizační složky
„Dům s pečovatelskou službou Meziboří“
Termín nástupu: 01. 09. 2017
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Lhůta pro podání přihlášky: Do 11. 08. 2017, na přihlášky doručené po tomto datu
nebude brán zřetel.
Podrobnosti najdete na homerlive.cz

Z knihovny až na Barrandov
LITVÍNOV - V litvínovské knihovně probíhal příměstský tábor.
Děti se podívaly až do filmových
ateliérů na Barrandově.
Litvínovská knihovna již
podvanácté nabídla svým malým čtenářům pestrý program
v rámci příměstského tábora.
Pětadvacet dětí a tři knihovníci dětského oddělení společně
strávili nabitých pět dní, ve kterých malí táborníci poznávali
kulturní i přírodní krásy Ústeckého kraje. Navštívili osecký klášter a Salesiovu výšinu
a výletní lodí se podívali až do
Hřenska, kde se z lodiček kochali přírodními krásami. Děti
se dostaly také do zákulisí fil-

mových ateliérů na Barrandově.
„Měly možnost si tam vyzkoušet
různé kostýmy, osahat si rekvizity, které na plátně vypadají úplně jinak, než jaké ve skutečnosti
jsou,“ říká Jana Kratochvílová,
jedna z vedoucích tábora. Ve
čtvrtek se děti podívaly do Selského dvora v Braňanech, kde si
mohly pohladit téměř všechna
zvířátka, která tu chovají. Děti si
pak ještě užily trochy minigolfu
a přesunuly se do knihovny, kde
strávily i noc. Poslední den nechybělo dovádění v chomutovském aquasvětě. „Ten týden byl
bezva, moc se mi to líbilo,“ prohlásil poslední den malý Míša,
jeden z výletníků.
(nov)
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Spokojenost se životem v Meziboří
vyjádřili lidé v anketě
MEZIBOŘÍ – Se životem ve městě jsou lidé z Meziboří spokojeni.
Nejvíce je trápí nedostatek parkovacích míst. Vyplynulo to z ankety,
kterou před prázdninami mezi obyvateli Meziboří uspořádalo vedení města.

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

V dotazníku se lidé vyjadřovali ke dvanácti oblastem veřejného života. Hodnotili je známkami od jedničky do dvanáctky,
přičemž jednička představovala
největší nespokojenost. O tom,
že se lidem v Meziboří žije dobře, svědčí fakt, že nejnižší známka v průměru byla 4,4 za nedostatečné parkování, většinou ale
lidé hodnotili známkami nad
sedm. Se stavem mobiliáře je
spokojeno 109 účastníků ankety. Se zelení je spokojeno 116
lidí ze 136. Také dětská hřiště
si stojí dobře. Spokojenost vyjádřilo 83 procent dotázaných.
Lidé v Meziboří většinou ani
nepostrádají klidové plochy.
Spokojeni ale nejsou s nabídkou
obchodů a služeb.
Většina těch, kdo odpovídali
na anketu, k nákupům využívá supermarkety v Litvínově.
S chodníky je spokojeno 78
procent dotázaných. Lidé většinou ani nepožadovali zklidnění
dopravy ve městě nebo doplnění spojů veřejné dopravy. O co
ale velmi stojí, je stezka pro pěší
do Litvínova. Využívalo by ji
76 procent respondentů. Spokojeni jsou lidé také s veřejným osvětlením. Nedostatečné
je podle 60 procent účastníků
ankety množství parkovacích
ploch. Lidé by uvítali řadové
garáže. Ochotni jsou ale také
parkovat na parkovištích mimo

dohled z jejich bytů. Velkou
spokojenost vyjádřili lidé s místy shromažďování odpadu. Ta

I

Na dotazník odpovědělo 136 lidí,
z toho 71 elektronicky. Větší zájem o budoucnost města mají
ženy, do ankety se jich zapojilo
77. Většinou odpovídali starousedlíci.
vyhovují 91 procentům odpovídajících. Nejvíce spokojených
ohlasů má ale pořádek a bezpečnost ve městě. Pořádek získal kladné body od 96 procent
účastníků ankety, bezpečně se
v Meziboří cítí 97 procent dotázaných. Lidé měli také možnost vyjádřit se k tomu, co by ve

Mezibořští oceňují čistotu města a údržbu zeleně.
městě chtěli. Na volnou plochu
před základní školou by lidé
nejraději umístili park. Park
také zvítězil na ploše současného Parku přátelství a na ploše
pod Senior parkem.
Rozporuplná přání mají lidé
s ohledem k využití vodní plochy pod sjezdovkou. Tam by

rádi viděli koupaliště, hřiště,
parkoviště i park. V dotazníku
pak lidé upozorňovali také na
svou nespokojenost s množstvím psích exkrementů, žádali například psí park, levnější
dopravu i poplatek za likvidaci
odpadů nebo veřejná grilovací
místa pro piknik.
(pur)

Lidé v Meziboří měli možnost vyjádřit se k budoucnosti města v anketě.

Meziboří investuje rekordní částku do tepla
MEZIBOŘÍ - Letní měsíce mimo topnou sezónu využila společnost
DOTERM servis, správce tepelného hospodářství v Meziboří, k rekonstrukci části zařízení. Jedná se o investici více než dvacet miliónů
korun. Přinést by ale měla konečným uživatelům úspory.
V současné době probíhá rekonstrukce patnácti domovních
plynových kotelen, které jsou
situovány přibližně ve středu
města. „Zároveň se čtyři plynové kotelny ruší a objekty budou
nově napojeny na centrální zdroj
tepla nebo jinou kotelnu. Původní kotelny byly uvedeny do
provozu v roce 1994 a 1995. Do
kotelen jsou instalovány moderní
kondenzační kotle a řídící systé-

my. V podstatě z kotelen zůstává jen obvodové zdivo a veškeré
technologie a zařízení se instalují
nové,“ přiblížil práce jednatel
společnosti Josef Zástava. Veškeré práce jsou organizovány
tak, aby co nejméně omezily
obyvatele města závislé na dodávkách teplé vody z kotelen.
„Komfort uživatelů byl omezen
na nejnižší možnou míru. Přerušení dodávky teplé vody do da-

ného objektu netrvá déle než 12
dnů, většinou je to ale méně. Sice
to nese komplikace při stavbě, ale
plán se nám zatím daří držet,“
doplnil Josef Zástava.
Letošní investice do tepelného hospodářství patří v Meziboří k větším akcí. Investiční
náklady stavby jsou necelých 23
mil Kč bez DPH. Peníze město
naspořilo z výnosů tepelného
hospodářství, nemuselo tedy
hledat ani úvěr ani zatížit běžný
rozpočet. Navíc se provedená
rekonstrukce pozitivně odrazí
v ceně tepla. „Provedená rekonstrukce bude mít pozitivní dopad

do ceny tepla, neboť instalovaná
technologie má vyšší účinnost
oproti stávající. V rámci plánovaného rozvoje tepelného hospodářství Meziboří již došlo ke
snížení ceny tepla za rok 2016
vlivem výstavby kogenerační jednotky, jejímž investorem byl ČEZ
Energo s.r.o., a jejím propojením
s centrálním zdrojem tepla. Vlivem těchto investic bude trend ve
snižování ceny tepla pokračovat,
pakliže nedojde k nepředvídatelným výrazným změnám cen
vstupních energií. Tyto vstupy
nejsme schopni ovlivnit,“ vysvětlil Josef Zástava na závěr. (pur)

Senioři bodovali v Dubí, přivezli zlato
MEZIBOŘÍ – Mezibořští senioři přivezli zlatou medaili z mezigeneračních her v Domově sociálních služeb v Dubí. Do soutěže se zapojily i děti z mezibořské základní školy.
Mezigeneračních her se účastní mezibořští senioři každoročně. „Zástupci našeho domova
tvořili soutěžní družstvo s třemi
děvčaty ze základní školy a společně zdolávali jednu disciplínu
za druhou. Celé hry měly pohádkový motiv, tak se všichni přenesli
do světa pohádek, což děti vítaly
s radostí a senioři mohli zavzpomínat na oblíbené pohádky z dob
dětství svých dětí,“ vylíčila průběh her Michaela Bendlová Karlíková z DSS Meziboří. Během
her čekalo na všechny účastníky
také překvapení v podobě kouzelníka, který do svého kouzlení
zapojil nejen děti, ale i seniory,
takže se všichni výborně bavili. Akce se zúčastnilo jedenáct
soutěžních družstev. „Společným úsilím se podařilo našemu
soutěžnímu družstvu vybojovat

první místo, což vyvolalo velikou
radost jak u seniorů, tak děvčat,
která si svou chvilku slávy patřičně užila. Všechna soutěžní druž-

stva byla odměněna krásnými
cenami a hlavně nezapomenutelným zážitkem,“ doplnila Michaela Bendlová Karlíková. (pur)

Společný tým mezibořských seniorů a žáků základní školy vybojoval zlato v Dubí.
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Hledá se dobrá škola Ústeckého kraje
ÚSTECKÝ KRAJ – Střední školy, jejichž zřizovatelem není kraj, se
pustí do zápolení o titul Dobrá škola Ústeckého kraje. Vítězové si
odnesou finanční odměnu, kterou připravil kraj formou dotace. Do
soutěže se mohou školy přihlásit nejpozději v říjnu.
Dotační titul schválili krajští
zastupitelé na svém posledním
jednání. Celkem do soutěže
poslali 600 tisíc korun. Vítěz
soutěže získá 300 tisíc korun,
stříbrné místo bude odměněno
dvěma sty tisíci a třetí v pořadí získá sto tisíc korun. Dotaci
může škola využít na nové vybavení, další vzdělávání učitelů, a dokonce i na jejich platy.
Dotační titul se krajští zastupitelé rozhodli vyhlásit, aby motivovali střední školy k lepším
výsledkům. „Žáci středních škol
dlouhodobě vykazují neuspokojivé výsledky ve vzdělávání
ve srovnání s žáky jiných krajů
ČR, cílem soutěže je motivovat školy k většímu zapojení do
práce s žáky a zároveň prostřednictvím soutěživosti motivovat
žáky k vyšším výkonům,“ uvedla

ve zprávě pro zastupitele Dagmar Waicová, vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýcho-

vy. V soutěži se bude hodnotit
hned několik kritérií. Mimo
jiné například i studijní výsledky žáků, a to formou podílu studentů s vyznamenáním.
Rozhodnout může ale také aktivita školy v pořádání soutěží
a úspěchy studentů v okresních,

krajských a celostátních kolech
vědomostních soutěží. Body
přinese také spolupráce školy
s vysokými školami a zaměstnavateli. Dále se bude hodnotit
vydavatelská a projektová činnost a zajištění kurzů a přednášek.
(pur)

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
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

Za aktivitu studentů i vedení školy odmění kraj vítěze soutěže.

Senioři pofrčí do vyšších pater na sedačkách
MEZIBOŘÍ – Mezibořští senioři v Domě s pečovatelskou službou
v Meziboří mají další vychytávku, která jim zpříjemní život. Město
jim do obou budov sociálního zařízení pořídilo schodišťové sedačky, které je pohodlně vyvezou až do nejvyšších pater. Na pomůcku
pro seniory přispěl i Ústecký kraj.
Schodišťové sedačky uvezou člověka až do váhy 135
kilogramů. Ovládání je velmi
jednoduché. Senioři, kteří se
osmělili jako první vyzkoušet
technickou novinku, zvládli
nástup, jízdu i výstup zcela bez
problémů. „S každým klientem
jednotlivě vyzkoušíme jízdu na
schodišťové sedačce. Chceme,
aby si byli senioři jistí a sedačky
využívali bez obav. Sedačka jede
velmi pomalu. Zvládáme proto
každého seniora, který jede poprvé, doprovodit pěšky po schodech. Jsme velmi rádi, že město

toto zařízení do domova pořídilo. Seniorům usnadní život,“
chválí novinku vedoucí domu
s pečovatelskou službou Květuše Vopalecká. Sedačky instalovala odborná firma STANNAH
během pouhých dvou dnů. „Jedná se o moderní zařízení s řadou
bezpečnostních prvků. Senioři mohou sedačky přímo sami
ovládat, nebo je může ovládat
obsluha dálkovým ovladačem.
Na sedačce je bezpečnostní pás,
nárazová čidla. Pokud senior
nesedí na sedačce zcela v bezpečí, čidla a vestavěný klíč zabrání

sedačce v dalším pohybu,“ uvedl
Petr Plašil zastupující dodavatele. Schodišťové sedačky maximálně zvyšují komfort klientů
Domu s pečovatelskou službou
Meziboří. „Chtěli jsme nejprve
vybudovat v objektech pro seniory výtah. To ale není technicky
možné. Zvažovali jsme proto
další varianty, jak lidem život
v domově ulehčit. Schodišťové sedačky jsou ideální řešení.
Navíc jsme na sedačky získali
dotaci z Fondu Ústeckého kraje, a to 350 tisíc korun. O možnosti podpory jsem diskutoval
s hejtmanem Ústeckého kraje
Oldřichem Bubeníčkem při jeho
nedávné návštěvě Meziboří. Za
finanční podporu samozřejmě
patří Ústeckému kraji poděkování,“ uvedl starosta města Petr

Červenka. „Podpora takových
projektů, které zpříjemňují život seniorům nebo pomáhají
dětem, mají největší smysl. Výtah nebo schodišťové sedačky
jsou v pobytových zařízeních
pro seniory nezbytností. Úroveň
bydlení v mezibořském domově
s pečovatelskou službou se díky
novému vybavení, na které přispěl Ústecký kraj, významně
zvyšuje, a to především vnímám
jako velké plus,“ uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Martin Klika, v jehož gesci jsou
nejen finance, ale také sociální
služby. Schodišťové sedačky ze
suterénu do druhého nadzemního patra s dálkovými ovladači a pevně zabudovanými
ovladači v každém patře vyšly
město na 800 tisíc korun. (pur)

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

Sedačky seniorům předal starosta Meziboří Petr Červenka.

P

Jízdu do nejvyšších pater zvládli i nejstarší klienti zařízení.

orušené paragrafy

Podvodníci se zaměřili
na seniora
Horké chvilky prožil senior z Litvínova. Na parkovišti
u supermarketu narazil na dva
muže, kteří se mu snažili prodat zboží. Senior sice odmítl, ale
podvodníků se nezbavil. Nasedl
do svého auta a podvodníci mu
do něj hodili hodinky a parfémy, údajně za čtyřicet tisíc
korun. Ty se od seniora snažili
poté vylákat. „Muž následně
odjel na poštu a tam ho dvojice
svým vozem sledovala. U pošty
ho nutili k výběru peněz. Muž
měl z nich strach a souhlasil.
U jednoho bankomatu neuspěl,
tak ho naložili do svého auta
a odjeli k dalšímu, kde důchodce
chtěl peníze vybrat. Naštěstí ani
tam neuspěl. Na místě povede-
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nou dvojici už přistihla policejní hlídka z obvodního oddělení,
kterou náhodný svědek upozornil
na dva muže, kteří na parkovišti nabízeli věci k prodeji a byli
neodbytní. U bankomatu senior
zjistil, že mu z peněženky zmizela bankovka v hodnotě 1 000
korun. Muži zapírali, nakonec
ji vydali,“ popsala krušné chvíle
seniora policejní mluvčí Ludmila Světláková. Policie v Litvínově 41letému muži z Chomutova
a 32letému Slovákovi sdělila
podezření ze spáchání přečinu
krádeže a podvodu ve stádiu
pokusu.

Násilníci okradli
mladou ženu
Vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zvlášť závažného

zločinu loupeže ve spolupachatelství dva muže ve věku 26
a 30 let. Ti měli za použití násilí
po předchozí domluvě okrást
v Mostě mladou ženu. „Ženu si
oba násilníci vytipovali v centru
města. Po půlnoci se žena
vracela domů ulicí J. Průchy.
Mladší z obviněných k ní měl
přijít zezadu, strčil do ní tak
silně, že žena upadla na zem
a z kapsy oděvu jí vypadl mobil,
kterého se muž zmocnil a poté se
dal na útěk. Žena pokračovala
dál v chůzi, když po chvíli k ní
vyběhl z křoví druhý z dvojice
a z ramene jí strhl kabelku. I on
z místa utekl. Žena na něj volala,
ať jí kabelku vrátí. Po chvíli
se u ní skutečně oba objevili
a kabelku jí vrátili, z peněženky
však před tím odcizili více
než pět tisíc korun. Následně

náhodný svědek přivolal policii,“
popsala událost policejní mluvčí Ludmila Světláková. Hlídka policistů po dvojici pátrala
a podezřelé muže zakrátko objevila u mostecké tržnice a zadržela je. Odcizený mobil starší
muž hodil do křoví, kde ho policisté našli. U dvojice policisté zajistili i necelou tisícovku
z odcizených peněz, větší část
totiž muži stihli utratit v nedaleké herně a údajně i za drogy.
Vyšetřovatel podal na 30letého
muže podnět na vazební stíhání. Ten byl již za loupež odsouzen a letos byl z vězení podmíněně propuštěn. Na druhého
obviněného soudce vydal příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody pro jiný delikt.
Oba zadržení měli pozitivní
test na drogy.
(pur)

10

28. červenec 2017

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 urnový hrob na starém hřbitově + dvě skříňky na
urny. Tel: 724 529 475.
■ Dám za odvoz dětské auto-vozítko na autobaterii, „Gauche
Grande“, dvoumístné, velikost
130x80 cm, nutná oprava pohonu
kol. Tel: 728 102 013.
■ Koupím větší dřevěnou skříňku od starých hodin i celé hodiny.
Též strojek na plechové desky, děkuji. Tel: 737 545 100.
■ V Mostě prodám použité pozinkované plechy 1x3 metry, kus
150 Kč, asi 35 ks. Tel: 607 277 880,
volat večer.
■ V Mostě prodám 4 stoly spojené s lavicemi kovovými trubkami
včetně nových slunečníků – sada
pro 8-10 osob – kus 1.400 Kč. Tel:
607 277 880, volat večer.
■ Prodám nové nepoužité nářadí
ke krbu v barvě černo-zlaté – lopatka, smetáček, pohrabáč a nový
proutěný koš na dřevo ke krbu
– vše 1.000 Kč. Tel: 607 277 880,
volat večer.
■ Prodám odvlhčovač zdiva –
elektrický, velmi účinný – malá
krabička, stěhuji se, velká sleva – s
dokladem cena 15.000 Kč. Tel: 607
277 880.
■ 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 – černooranžové – 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
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

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

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

SEZNÁMENÍ

■ 44/183 svobodný, bez závazků
hledá ženu pro vážný vztah. Tel:
731 838 348
■ 66letý nekuřák, abstinent,
180/96 hledá příjemnou ženu pro
spolužití. Společně užít volného
času pro výlety, houby. Bydlím v
rodinném domě v krásné krajině
Lounska. Tel: 721 310 917.
■ Muž, 39 let, hledám kamaráda
– přítele pro vše hezké, spíše starší,
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

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

Mostecké závodiště poprvé
hostilo dostihy v pátek
MOST – Na Hipodromu Most se poprvé běžely dostihy jindy, než
v sobotu, a to netradičně už v pátek 21. července. Důvod byl ten,
že se celý mítink odehrál po hlavičkou francouzské sázkové kanceláře PMU. V programu dne bylo celkem sedm dostihů, přičemž
pět jich vysílala televize do Francie. Výsledky jednotlivých dostihů
dne:

Golfová soutěž žen má vítězky
MOST - V neděli 23. 7. skončila
na mosteckém golfovém hřišti
posledním soutěžním kolem ligová soutěž družstev žen.
Po skvělém sportovním i taktickém výkonu obsadily reprezentantky I. Golf Clubu Most
výtečné 5. pořadí, tedy pouze
jediné místo za play-off, ale zároveň daleko od nebezpečí bojů
o záchranu v play-out. Předchozí kola i páteční výsledky zajistily našim hráčkám účast v bojích
o 5. až 8. místo, sobotní skóre
3:0 je poslalo do bojů o 5. a 6.
místo a nedělní výsledek 2,5:0,5
stanovil konečné 5. místo, které
je historicky nejlepším umístěním.

Jedná se o mimořádný sportovní výsledek, kterého naše
ženy dosáhly v konkurenci klubů disponujících řádově větší
členskou základnou, rozpočty či
tréninkovým zázemím.
Mimo výtečný sportovní výsledek dosažený srdcem, nadšením a nasazením, přineslo
družstvo ve složení Martina
Mannová (kapitánka), Libuše Prachařová, Irena Kalinová,
Natália Marinkovová, Veronika
Kalinová a Viktorie Sasová do
klubové pokladny i téměř 70
tis. Kč, které poslouží k dalšímu
rozvoji klubu.
Libuše Prachařová,
předsedkyně STK

Cena Maisons – Laffitte, rovina IV. kategorie na 1 400 m pro
3leté a starší koně: 1. Doubravka
(ž. Jan Verner), 2. Hyacint, 3.
Dodybud.
Cena PMU, rovina III. kategorie na 1 600 m pro 3leté koně:
1. Guillotine Shave (ž. Jiří Palík), 2. Adamant Rock, 3. Kissi
Sturm.
Handicap PMU, rovina III.
kategorie na 1 600 m pro 3leté
a starší koně: 1. Jessi (Pavlína Filipová), 2. Nazma, 3. Lacorana.
Handicap Saint – Cloud, rovina V. kategorie na 1 600 m pro
3leté a starší koně: 1. Maceshka
(Michal Hrouda), 2. Naděje, 3.
Lemesína.
Handicap Chantilly, rovina
IV. kategorie na 1 800 m pro
3leté a starší koně: 1. Drama
(Pavlína Filipová), 2. Miss Reemeya, 3. Candle in the Wind.
Cena Hipodromu Most, rovi-

na II. kategorie na 2 200 m pro

3leté a starší koně: 1. Pepa Havel
(ž. Kateřina Hlubůčková), 2. Arlington, 3. Mystic Golfer.
Cena města Mostu, rovina IV.
kategorie na 3 000 m pro 4leté
a starší koně: 1. Golden Irene
(ž. Tomáš Lukášek), 2. White
Ghost, 3. Playmonka.
(jak)

První přípravné zápasy
s Thüringerem pro ženy
i starší dorostenky

Březáka a France, kteří spolu
s dalšími mladíky budou usilovat o místo v extraligovém
kádru. Na ledě zatím chyběli
pro zranění brankář Petrásek,

hodin st. dorostenky DHK Baník Most - Thüringer HC. Od
18.00 hodin ženy A DHK Baník
Most - Thüringer HC. Nedělě
6. srpna: od 10.00 st. dorostenky DHK Baník Most - Thüringer HC. Od 15.00 ženy A DHK
Baník Most - ženy Thüringer
HC. Vstup na zápasy je zadním
vchodem sportovní haly, přes
recepci. Vstupné je dobrovolné.
(jak)

obránce Sørvik a útočník Nicholls, kteří se k týmu z technických důvodů připojí s malým
zpožděním.
Z nových či staronových
akvizic nechyběli na ledě slovenský reprezentant a útočník
Matoušek, dále obránci Dietz
a Baránek a útočník Jánský. S týmem se připravuje i útočník Jakub Matai, litvínovský odchovanec, který je v klubu na měsíční
zkoušce.
K dopoledním tréninkům ve
dvou skupinách přibyla tento
týden ve čtvrtek i druhá, odpolední fáze na ledě.
První ze série třinácti přípravných utkání odehraje Verva
Litvínov v úterý 1. srpna doma
od 17.30 proti Ústí nad Labem.
Týden nato přivítá rovněž na
Zimním stadionu Ivana Hlinky
Energii Karlovy Vary.
Součástí přípravy žlutočerných barev na nový ročník
Tipsport extraligy budou i dva
mezinárodní turnaje ve Švýcarsku a v Německu.
(jak)

Všestranný jezdec Jiří Stránský je na mosteckém okruhu doma
MOST - Rodák z Mostu Jiří Stránský je všestranným jezdcem. Okusil
rally, závody do vrchu i okruhové poháry či šampionáty. Je nasnadě,
že nejvíce toho odkroužil na oválu domácího mosteckého autodromu.
„Znám ho jako své boty,“ potvrzuje motoristický nadšenec.
Je pravidelným účastníkem
Carbonia Cupu, Triola Cupu,
Edda Cupu, Českomoravského
poháru a objevil se také v loni
obnoveném Octavia Cupu.
„Rychlé a silné stroje mě vždycky lákaly. Závody jsem začal jezdit
v sezoně 2000/2001, o pět let později jsem dal dohromady vlastní
závodní tým. Získali jsme například skvělého jezdce Vita Smejkala,“ vzpomíná Jiří Stránský na
začátky své závodnické kariéry.
Za zlomový pak označil rok
2016, kdy jej angažoval závodní
tým s více než třicetiletou praxí,
vedený Jiřím Mičánkem juniorem, synem slavného jezdce,
pětadvacetinásobného mistra

republiky. „V týmu Mičánek Motorsport se učím od profesionálů.
Loni jsem ve skvělém Lamborghini Gallardo absolvoval svou
premiéru na brněnském Masarykově okruhu, a to při šampionátu
FIA CEZ. Byl to náročný víkend,
první závod jsem nedokončil
kvůli poruše elektroniky. Ve druhém jsem dojel na šestém místě,
což vzhledem k první zkušenosti
s okruhem není zas až tak špatné,“ svěřil se Stránský.
Mostecký rodák deset let
úspěšně podniká v reklamě
a stavebnictví. Zaměstnává 20
stálých a dalších zhruba 100
externích pracovníků. Jak říká,
bez finančního zázemí by si svůj
koníček nemohl dovolit. „Motoristický sport je čím dál těžší

uplatit. Věnují se mu opravdoví
nadšenci, kteří do něj investují
na úkor jiných aktivit. Je proto
nezbytná podpora a tolerance
rodiny, neobejdou se ani bez pomoci sponzorů. I já se snažím, na
oplátku za to, že se mohu svézt
v závodním autě, chovat jako
mecenáš svého týmu,“ shrnul.
Právě finanční náročnost a nejistota vývoje v oblasti podnikání
Jiřímu neumožňuje žádné konkrétní výhledy do budoucnosti
závodního jezdce. „Skutečně nevím, co bude. Nemohu tedy plánovat další sezonu. Navíc mám
malého syna, teprve osmnáctiměsíčního. Moje žena i oba synové,
William a Sebastian, jsou samozřejmě tím nejdražším a nejcennějším, co mám. V této souvislosti
mě proto těší dlouholetá úspěšná
spolupráce s mosteckým autodromem. Věřím, že bude i nadále
pokračovat k obapolné spokojenosti,“ svěřil se.

Divizní fotbalisté Souše
v prvním kole českého poháru - MOL Cupu nestačili
na domácím hřišti na druholigový FK Varnsdorf. Favorizovaní hosté si zajistili
postup po hladké výhře 3:0.

Kočař vyhrál
mostecký triathlon

Začne prodej
permanentek na
hokej

LITVÍNOV – A mužstvo extraligového HC Verva Litvínov se od pondělka připravuje na novou sezonu už na ledové ploše zimního stadionu Ivana Hlinky. Před novým ročníkem doznal tým značných
změn, když odešlo hned devět hráčů za novým angažmá. Posil hlásí
Litvínov sedm a mezi nimi i několik zajímavých jmen.
Širší kádr týmu trénuje ve
dvou partách a trenéři Radim
Rulík, Darek Stránský a Zdeněk
Orct mají k dispozici 29 hráčů,
včetně tří brankářů a mladých

Domácí Souš
nestačila na
Varnsdorf

Čtyřiadvacetiletý Lukáš
Kočař z Brna se stal vítězem
hlavní soutěže terénního triathlonu Krušnoman na mostecké Matyldě. Trať 1,2 km
plavání, 32 km jízdy na kole
a 10 km běhu zvládl v bahnitém terénu za 2 hodiny
a 18 minut. Druhý skončil
Jan Kubíček, třetí Vojtěch
Bednarský. Mezi ženami byla
ve stejné disciplíně nejlepší
Helena Erbenová, mistryně
světa v zimním i terénním
triatlonu, s časem 2 hodiny
36 minut.

Hokejisté Vervy vyjeli po krátké
dovolené na led hlavního stadionu

MOST - O víkendu 5. a 6. srpna
se uskuteční první přípravné zápasy DHK Baník Most s Thüringerem HC, a to jak pro ženy, tak
i starší dorostenky. Thüringer
HC byl v předešlé sezoně vicemistrem Bundesligy po několikaleté nadvládě. Příznivci ženské házené se tak mohou těšit
na evropskou kvalitu.
Rozpis jednotlivých zápasů:
Sobota 5. srpna: od 14.00
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I když má Jiří pro okruh na
mosteckém autodromu slabost,
může díky svým bohatým jezdeckým zkušenostem erudovaně srovnávat s konkurencí.
„Zatímco maďarské okruhy
Hungaroring a Pannonia Ring
jsou technicky náročné, rakouský

Red Bull Ring je hodně rychlý.
Most je někde uprostřed mezi
nimi. Naproti tomu okruh v Brně
je hodně zvláštní. Velmi rychlý
a obtížný, ještě jsme nenašli společnou řeč,“ uzavřel mostecký
rodák, jezdec a patriot.
(fou)

Extraligový hokejový klub
HC Verva Litvínov oznámil,
že v úterý 1. srpna zahájí
prodej permanentních vstupenek na novou mistrovskou
sezonu 2017 – 2018. A to
pouze na stání. Permanentky
na sezení se budou řešit na
začátku září, majitelé těch na
uplynulou sezonu budou mít
přednost.

Litvínov začne na
ledě v Plzni
Extraligový HC Verva Litvínov zná rozlosování nového ročníku nejvyšší soutěže.
Ten začnou Ropáci na ledě
svého soupeře, a sice 8. září
v Plzni. Doma se poprvé
představí v neděli 10. září
proti Liberci.

Verva bude hrát
doma v tmavých
dresech
Po dvou sezonách dochází ke změně v odstínu dresů
domácího týmu při zápasech
Tipsport extraligy. Tým, který bude v utkání domácím,
má právo nastoupit v tmavé
sadě dresů. Verva se tak vrátí
k černé variantě.

Basketbalisté budou
mít soustředění
Soustředění basketbalistů
BK Baník Most proběhne
ve dvou turnusech, a to ve
známé lokalitě Hora Svaté
Kateřiny. První turnus bude
od 9. do 18. 8. pro kategorie
U11, U12 a U13. Druhý turnus od 18. do 27. 8. Pro kluky kategorie U13, U15 a U17
a holky kategorie U19.

Trojice hráčů vyhrála
celostátní turnaj
Poslední celostátní turnaj
dospělých před letní soutěžní přestávkou se uskutečnil
v mostecké sportovní hale.
Hráči Badmintonové Akademie Lukáše Kroce při něm
vybojovali čtyři vítězství. Ve
smíšené čtyřhře roli favoritů potvrdila dvojice Bedřich
Valenta, Martina Krocová.
Valenta vyhrál i dvouhru
mužů. Suverénkou dvouhry
žen byla Veronika Dobiášová.
(jak)
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fotoreportáž

Prázdniny jsou ideální pro návštěvu muzea
Dlouhé prázdninové dny přímo vybízí k poznávání nových věcí. Když počasí neláká k vodě ani do lesa, vydejte se do muzea. Na Mostecku a v nejbližším okolí je nabídka muzeí přepestrá. Můžete se podívat na historii
měst, seznámit se s hornickou minulostí regionu, zabrousit do života našich předků v horách nebo se prostřednictvím expozic přesunout do období druhé světové války. Kdo by měl už všechna muzea v Krušných horách
prokouklá skrz na skrz, může se vydat k německým sousedům. I jejich muzea totiž stojí za vidění. Abyste měli
o muzeích v Krušných horách jasno, vydala Destinační agentura Krušné hory přehledného průvodce Muzea
Krušných hor. Tam najdete vše, co ke svým cestám po historii potřebujete vědět. Průvodce je od srpna k dispozici v informačních turistických centrech. Ochutnávka z nabídky muzeí v Krušných horách:
Oblastní muzeum v Mostě
www.muzeummost.cz

Podkrušnohorské technické muzeum Kopisty u Mostu
www.ptm.cz

Stálé expozice muzea: Historický nábytek 17. – 19.
století, Baronka Ulrika von Levetzow, Mineralogie
Krušnohoří, Geologická minulost Mostecka, Přírodou
severozápadních Čech, Ze života obyvatel Krušnohoří.
Muzeum také pořádá celou řadu doprovodných akcí,
přednášek, besed nebo historických scenérií souvisejících s historií Mostecka.
Otevírací doba: úterý - pátek 12.00 – 18.00 hodin, sobota a neděle 10.00 – 18.00 hodin, svátky 10.00 – 18.00
hodin. V pondělí je zavřeno.

Podkrušnohorské technické muzeum
vzniklo v roce 2003 v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III. Jeho
hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části
severočeské hnědouhelné
pánve. Muzeum nabízí
návštěvu reálné expozice
z oblastí rudného dobývání s hornickou uniformou

Vydavatel:
Media Info System, a. s.,

Mezinárodní památník obětem II. světové války
v Mostě
www.pamatnik-most.cz
Období let 1938 – 1945 uceleně přibližuje expozice v budově bývalého městského krematoria v areálu
starého městského hřbitova. Návštěvník v ní nalezne
množství fotografií, modelů vojenské techniky a letadel,
dokumentů i trojrozměrných předmětů mapujících válečné události v regionu. Expozice se také zabývá osudy
obyvatel Mostecka od podpisu mnichovské dohody
po válečné peripetie, poukazuje i na to,
jak žili a čemu se věnovali váleční
zajatci a totálně nasazení dělníci
v pracovních táborech nebo
kolik Mostečanů se zapojilo
do odboje proti hitlerovskému Německu, ať už
v regionu, v protektorátu nebo v zahraničních
armádách.
Nechybí
zajímavosti o prominentním lágru v zámku Jezeří, o doposud ne
zcela objasněné smrti
čtyř spojeneckých letců, účastníků známého
Velkého útěku ze Saganu,
jejichž ostatky byly zpopelněny právě v mosteckém
městském krematoriu nebo
informace o bombardování Mostu letectvem Rudé armády 8. května
1945. Nechybí také zmínka o obyvatelích
Mostecka, kteří za II. světové války zahynuli v německých armádách.
Otevírací doba: sezona je od května do října. Úterý - čtvrtek 10.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 16.00 hodin
a v neděli 13.00 – 16.00 hodin s odborným výkladem.
V pondělí, ve středu a v pátek 10.00 – 15.00 hodin bez
výkladu.
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Stálá expozice hraček a dřevěných výrobků
www.nbw.cz
Ve firmě NBW u hranic se Saskem. Výroba dřevěných upomínkových předmětů, suvenýrů a reklamních
předmětů i na zakázku. Dnes je to poslední dřevovýroba v této oblasti Krušných hor, navazující na rozmach
hračkářství, který začal na konci devatenáctého století.

fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,

Krušnohorské muzeum v Lesné
www.horskyklublesna.cz
Krušnohorské muzeum se nachází ve východní části
Krušných hor, nedaleko Chomutova a Mostu. Jeho součástí je nově vybudovaná replika zvonice s plně funkčním zvonem a model 1:1 Krušnohorského lidového
domu, tzv. chlévního typu. Nabízí návštěvníkům stálou expozici o životě horalů zhruba před 100 lety, jejíž
součástí je i sbírka renovovaných starých zemědělských
strojů.
Otevírací doba: denně od 10.00 do 18.00 hodin.

dle nařízení ministerstva orby z roku 1890, průřezem
pece na zpracování vápence KalkwerkLengefeld, interaktivní hernu na hornické dovednosti a třeba s pohledem
do rudné štoly s viditelnou žílou rudy olova, expozici
hlubinného dobývání, kde si návštěvník „profárá“ kompletně uměle vystrojenou hnědouhelnou štolu Julius, ve
které bydlí i permoník, expozice HBZS s vyprošťovacím
zařízením nebo technika z povrchových lomů.
Otevírací doba: Sezona je od 1. března do 31. října.
Otevřeno: úterý - neděle 9.00 - 17.00 hodin. Prohlídky
začínají vždy v celou hodinu a jsou dlouhé 2 - 2,5 hodiny, dle vybrané trasy.
Poslední prohlídka začíná v 15.00 hodin.

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

Otevírací doba: ve všední dny 10.00 - 14.30 hodin.
Návštěvy větších skupin je dobré hlásit předem telefonicky.
Muzeum veteránů Litvínov
Vlakové nádraží Litvínov – město, tel. kontakt: +420
608 269 555, +420 604 734 189.
Expozice Veteráni Litvínov je v provozu od dubna
2016. Jsou zde k vidění mazlíčci na čtyřech kolech.
Návštěvní hodiny: každý víkend 10.00 - 16.00 hodin.
Dílna Magistra Edwarda Kelleyho
www.imostecko.cz

Krušnohorské muzeum hraček
www.spielzeugmuseum-seiffen.de
Krušnohorské muzeum hraček v Seiffenu bylo založeno v roce 1936 a postupně přetvořeno a profilováno jako
speciální muzeum krušnohorského hračkářství. V současné době muzeum poskytuje souhrnný pohled na celý
hračkářský region a lidovou vánoční tvorbu. V muzeu,
ale nejen tam, prakticky v celém městě návštěvník najde
v nejrůznějších velikostech a provedeních mimo jiné
louskáčky na ořechy, panáčky v uniformách a vánoční
pyramidy nebo větrníky poháněné teplým vzduchem ze
zapálených svíček, svícny - havíře, světlonoše - anděla
a kouřící mužíčky.
Otevírací doba: každý den od 10.00 – 17.00 hodin.

Expozice na hradě Hněvín, která vznikla podle scénografa Josefa Korába, zavede návštěvníka do alchymistické dílny magistra Edwarda Kelleyho, někdejšího
věhlasného alchymisty na dvoře císaře Rudolfa II., kde
zjistí, o co se tento velký mág a mystifikátor pokoušel
a co někdy s notnou dávkou štěstí i uskutečnil. V jeho
dílně můžete odhalit tajemství nejslavnějších triků, kterými ohromoval i samotného císaře. V sedmi zastaveních poodkryje alchymistické kousky a triky, které dovedly Kelleyho až na císařský dvůr, ale také v nemilost.
Jde o zážitkovou expozici, jednotlivé díly proto mohou
ovládat sami návštěvníci. Jako vzpomínku si mohou
sami vyrazit pamětní minci.
Otevírací doba: květen – srpen, úterý – neděle 11.00 –
12.30 a 13.00 – 17.00 hodin. V pondělí je zavřeno. V září
je možné dílnu navštívit po telefonickém objednání
(minimální počet 5 osob).
(pur)

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

