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Poštovní rarita k výročí kostela
MOST - Půl tisíciletí uplyne od založení děkanského kostela přesně 15. srpna 2017. Při této příležitosti se bude v kostele v neděli
13. srpna sloužit mše a veřejnosti se představí nový film o děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od 15. srpna se také bude
na poštách razítkovat korespondence památečním razítkem.
Významné výročí mosteckého přesunutého kostela si veřejnost bude moci znova připomenout už v úterý 15. srpna 2017.
„Velkolepé oslavy výročí kostela
se nebudou konat jen v jeden
den. První se uskutečnily již
24. června. Den D ale připadá
na datum 15. srpna, proto bude
13. srpna odsloužena mše biskuKoncerty a další akce se budou konat v děkanském kostele v průběhu
celého roku. Ještě o prázdninách,
26. srpna, se připojí mostecký kostel
k Hradozámecké noci a chystá pro
veřejnost speciální noční prohlídky,
které budou nabité spoustou zajímavých akcí a překvapení, při nichž se
představí svatí kostela a také si lidé
budou moci vychutnat unikátní zvuk
všech zdejších varhan. (Více o akci
připravujeme do příštího vydání).

pem Janem Baxantou. Tento den
představíme i nový film o kostele,
jeho historii až k přesunu. Dále
restaurátorské práce a výstavbu
okolí. Ve filmu budou vystupovat

i lidé, kteří se toho všeho účastnili. Film točí Míra Kuželka a chceme ho představit už po bohoslužbě. Promítat se veřejnosti bude
až do večerních hodin,“ prozradila plány mostecká kastelánka
Ludmila Klimplová.
V den přímého výročí budou
mít lidé také možnost nechat si
orazítkovat svou korespondenci
na všech poštách památečním
razítkem. Kostel a jeho jubileum se tak dostane i do ostatních koutů republiky, ale i do
zahraničí. „Od 15. srpna se bude
na poště razítkovat celý týden
pamětním razítkem výročí. Veškerá pošta, která půjde z Mostu
po celé republice, ale i do světa,
bude oštemplovaná tímto naším
razítkem kostela,“ upozornila
dále kastelánka.
Další připomínka výročí
bude 11. listopadu 2017, kdy by
se v kostele měl konat koncert
Daniela Hůlky. „V tento den je
symbolické datum, protože kostel se postavil na nové základy,“
připomněla ještě Ludmila Klimplová.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Jen pouhý týden (od 15. srpna) budou mostecké pošty opatřovat korespondenci speciálním razítkem, vyrobeným při příležitosti pětistého výročí
založení děkanského kostela. Tato rarita se pravděpodobně již nebude opakovat.
(Foto: J. Haušild)

Milí čtenáři, během
letních prázdnin
bude týdeník Homér
vycházet jako
čtrnáctideník.
Příští číslo vyjde
25. srpna 2017.
 Hudební festival
JEZEŘÍ – Navštivte v
sobotu 12. srpna zámek
Jezeří, kde se od 17
hodin koná koncert
smyčcového kvarteta
raného 19. a 21. století.
Premiéra Fantazijního
kvarteta – Jezeří v
proměnách století.
Vstupné 150 Kč.

 Bohoslužba
MOST – V neděli 13.
srpna od 10 do 12
hodin se v kostele Nanebevzetí Panny Marie
uskuteční mše svatá,
pořádaná na počest
svátku Nanebevzetí
Panny Marie. Sloužit

Na hokejovou scénu
nastoupí „Mostečtí Lvi“
MOST – Hokejové fanoušky
zastihla těsně před prázdninami překvapivá zpráva: Město
Most si založilo svůj „Mostecký
hokejový klub s.r.o.“ Jeho činovníci nelení – klub už má své
logo, název i kompletní hráčský
tým. Mostecký (dospělý) hokej
dostal jméno „MOSTEČTÍ LVI“
a začne hrát z úrovně krajského
přeboru.
K založení nového hokejového klubu přistoupilo město
Most poté, co mu došla trpělivost s dlouhodobými problémy
v soukromém hokejovém klubu
HC Most (dospěláci). Před
prázdninami odsouhlasili zastupitelé
založení nové společnosti a začalo se
pracovat na sestavení
hráčského, trenérského a organizačního
týmu.
„Mostecký seniorský
hokej
má za sebou velké problémy. Letos
navíc sestoupil do druhé
ligy, ačkoliv jsme byli ubezpečováni, že zůstane v první lize.
Město už nechce dávat peníze do
soukromého klubu, který nemá
výsledky,“ řekl po červnovém
zasedání městského „parlamentu“ zastupitel Vladimír Kubík.
V těchto dnech se již Mostecký hokejový klub může pochlu-

bit novým logem v modrobílé
barvě, jménem týmu Mostečtí
lvi a pětadvaceti hráči. „Kluci
už od prvního srpna trénují. Byl
jsem se na ně podívat a mám
z nich radost. Krajský přebor
je především o tom, že se hraje hlavně srdcem. I proto věřím
tomu, že kluci se v blízké budoucnosti přesunou do vyšší soutěže,“ říká jednatel společnosti
Mostecký hokej s.r.o. Vladimír
Kubík. Na otázku, proč právě
Mostečtí Lvi, odpovídá: „Jednak
má město Most lva ve svém znaku a jednak tento název nenechá
nikoho na pochybách, že má
co do činění s odhodlaným týmem.“
Mostecké
Lvy
trénuje Kamil Kašťák spolu s Vladimírem Šafnerem.
Samotná soutěž by
měla začít na
přelomu září
a října. „Naši
skupinu krajského přeboru bude
hrát osm týmů. Budou to
tradiční soupeři, kteří hráli druhou ligu a z finančních důvodů
museli sestoupit do nižší soutěže,“ dodává Vladimír Kubík.
V základní části sezóny se na
úrovni krajského přeboru odehraje osmadvacet zápasů, z toho
čtrnáct na mosteckém zimním
stadionu.
(ina)

ji bude litoměřický
biskup Jan Baxant.
Vstupné zdarma.
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Nepřizpůsobiví přijdou o příplatky na bydlení
MOST – Mostecká radnice vydala nové opatření, které by mělo omezit sociální dávky pro nepřizpůsobivé. Nové opatření bude platit
v několika vymezených lokalitách ve městě, kde dochází k permanentnímu porušování veřejného pořádku.

Kurzy sebeobrany startují už v polovině září.

Naučte se bránit
se strážníky, zdarma!
MOST - Od poloviny září do
poloviny listopadu 2017 bude
v Mostě probíhat kurz sebeobrany městské policie, který je
zdarma a je určen pro širokou
veřejnost.
Kurz má dvacet dvouhodinových lekcí, ve kterých se účastníci a účastnice naučí základy
sebeobrany. Zkušení instruktoři
je zde naučí, jak řešit krizové
situace, a také jak se takovým
situacím vyhnout. Kurz bude
zaměřen na sebeobranu na ulici,
ale i v domácím prostředí. Absolventi kurzu se budou umět
postarat o sebe a také ochránit
své blízké a děti. Velkým přínosem kurzu je také posílení sebevědomí. „Už tohle sebevědomí,
že se potenciální oběť ubrání,
mnohé útočníky odradí. Protože
přestane vyzařovat strach,“ uvedl
instruktor sebeobrany Miroslav
Pokorný.

náměstkyně primátora Markéta Stará.
Opatření může radnice vyhlásit jen pro oblasti, kde dochází ve zvýšené míře k porušování veřejného pořádku.

I

Proti opatření mohou podat námitky pouze vlastníci nemovitostí nacházející se v oblasti uvedené v návrhu opatření.

„Platit může i pro oblasti, kde
lze sledovat nepříznivé vlivy
působící především na děti, kde

I

O vydání opatření může požádat
obec u příslušného pověřeného
obecního úřadu a to na základě
novelizovaného zákona o pomoci v hmotné nouzi, který nabyl účinnosti 1. června letošního roku.
práce bude následně prověřovat,
zda žadatel o dávku na bydlení
neužívá byt právě zde. Pokud
ano a pokud žadateli vzniklo
vlastnické právo, nebo právo na
užívání bytu až po vydání opatření, pak tento žadatel dávku na
bydlení nedostane. „Snažíme se
využít všech zákonných možností, jak regulovat sociálně nežádoucí jevy a jak ochránit slušné
obyvatele,“ zdůvodňuje záměr
města náměstkyně Stará. (sol)

Tentokrát by měl být kurz určen zejména obětem násilných
trestných činů, ať se jedná o přepadení, znásilnění nebo domácí
násilí. Obětem násilí bude také
v rámci projektu zcela zdarma
nabídnuta psychologická pomoc odborníka.

Zájemci se mohou
přihlašovat do
20. srpna.
Přihlášky a další informace
poskytne manažerka prevence
kriminality Veronika Loucká na
e-mailu: Veronika.Loucka@mp-most.cz nebo na tel. 476 448
724.
Projekt „MOST – Kurzy sebeobrany při MP Most“ realizuje
statutární město Most a městská
policie a je spolufinancovaný
Ministerstvem vnitra České republiky.
(nov)

Pomozte vyřešit záhadu
zmizelého exponátu
MOST - Z mosteckého muzea záhadně zmizel vzácný exponát.
Bezpečnostní systémy nic nezaznamenaly. Záhada zdánlivě nevysvětlitelná. Je povolán slavný
český detektiv spolu se svým
asistentem, aby záhadu vyřešil
a vzácný exponát nalezl. Podaří
se mu to?
Navštivte v sobotu 19. srpna
Oblastní muzeum Most a staňte
se přímými svědky samotného vyšetřování. Zábavný, lehce
detektivní příběh se odehraje

V praxi bude nové nařízení znamenat, že ve vymezených blastech nebude možné
přiznávat nové doplatky na
bydlení. Neměli by se tam
tudíž stěhovat další sociálně
slabí. „Hledáme možnosti, jak
ochránit slušné obyvatele města před kumulováním sociálně
nepřizpůsobivých na určitých
místech města, kde pak dochází ke zvýšenému výskytu
sociálně negativních jevů. Už
jsme vytipovali nejkritičtější
místa v Mostě,“ informovala

se vyskytují osoby pod vlivem
návykových látek apod.,“ upřesnila dále náměstkyně. V Mostě
by nové opatření pro omezení
sociálních dávek mělo platit
zejména v lokalitě Stovky ale
nejen tam. „Uvažujeme o blocích 89 až 100, některých blocích
v ulicích M. G. Dobnera, K. H.
Borovského, Javorová, U Věžových domů a v sedmistovkách,“
vyjmenovala dále Markéta Stará. Město při vymezovaní míst,
kde by opatření mělo platit,
vychází i z vlastních poznatků, které získalo při takzvaném
mapování v některých částech
města.
Jakmile začne opatření v určených částech města platit, úřad

formou prohlídky každou půlhodinu v prostorách muzea od
10-17 hodin. Příběh v provedení profesionálních herců divadla
„Bída“ v režii Petra Baťka jistě
pobaví malé i velké. Obdobné
prohlídky se uskuteční v dalších třech objektech Ústeckého
kraje: 3. září na hradě v Krupce,
16. září na zámku v Klášterci
nad Ohří a 23. září v Oblastním
muzeu v Lounech. Akci podporuje Ústecký kraj.
(nov)
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Za poklady Ústeckého kraje
aneb Záhada zmizelého exponátu

Nové opatření by mělo platit i v lokalitě U Věžových domů.

V mateřských školách jsou volná místa
MOST – V novém školním roce 2017/2018 jsou v mosteckých mateřinkách ještě desítky volných míst. Vyplývá to ze zápisů do mateřských škol, které se v Mostě uskutečnily v měsíci květnu.
Do mateřských škol budou
přijaty všechny děti, jejichž rodiče podali do mateřinky přihlášku a splnili podmínky pro přijetí dítěte. K zápisu dorazilo 534
dětí, u 53 dětí bylo zaznamenáno celkem 120 duplicit, tedy zápis dítěte do dvou, nebo dokonce více předškolních zařízení či
do školky a jeslí zároveň. Nárůst
duplicit je oproti loňským zápisům výrazně vyšší. V loňském
roce přišlo přihlásit do vícero
školek své děti 29 rodičů.
„Vícenásobné zápisy zkreslují
údaje o počtu přijatých i nepřijatých dětí. Naše mateřinky přijmou pro školní rok 2017/2018
zhruba 510 dětí. Je proto důvod-

ný předpoklad, že budou přijaty
všechny děti, které splňují zákonné povinnosti pro přijetí, ačkoli v některých školkách může
poptávka převyšovat nabídku.
Víme ale, že mateřská škola Lidická přijme všechny děti schopné přijetí a že je tam ještě asi
30 volných míst,“ komentovala
náměstkyně primátora Markéta
Stará.
Kapacita mosteckých mateřinek je pro letošní školní rok
540 míst. Volné kapacity se ale
ještě navyšují tzv. výjimkou
z nejvyššího počtu dětí na třídu. „Běžně může být ve třídě 24
dětí, s výjimkou potom až 28, což
v mosteckých školkách znamená

dalších zhruba 270 míst. Kvalitu
péče to nijak neovlivní, protože
prakticky nebývají v mateřince
všechny děti každý den, a navíc
vzhledem k výsledkům letošního
zápisu nebude nutné výjimky
naplno využít,“ podotýká dále
náměstkyně Stará. Mateřinky
tak budou připravené uspokojit

I

K zápisu do MŠ přišlo letos 534
dětí, z toho: 500 dětí z Mostu,
356 dětí mladších 4 let, 120 duplicit. 90 žádalo o přijetí do jeslí,
56 dětí bude do jeslí přijato. 1 dítě
u zápisu bylo rok staré.
potřebu umístění dětí i během
školního roku, pokud taková
potřeba nastane a rodiče s dítětem nebyli u zápisu.
Do mosteckých školek tak
bez problémů budou moci letos

nastoupit i děti mladší, které ještě nedosáhly věku tří let. „Mladších tří let přišlo letos přibližně
stejně dětí jako v předchozím
roce, dříve jsme je ale z kapacitních důvodů nemohli všechny uspokojit. Už od loňského
školního roku je to ale naopak,“
podotkla ještě náměstkyně. Mateřinky v Mostě přijmou také
i děti z okolních obcí. „Letos
jsme zaznamenali, že k zápisům
dorazilo i spoustu rodičů s dětmi
i z okolních obcí. Bylo jich 34,“
upřesnila náměstkyně. Rodiče
mosteckých dětí zároveň ale
ujistila, že upřednostněny zůstávají mostecké děti. „V tuto chvíli
ale můžeme k nám do mateřinek
přijmout i děti z okolních obcí,
protože ani s nimi nepokryjeme
volnou kapacitu,“ dodala ještě.
(sol)

U nemocnice se zanedlouho otevře nové parkoviště
MOST – Už zanedlouho by se mohlo lépe zaparkovat u mostecké nemocnice. Výstavba nového parkoviště, kterou zde realizuje Krajská
zdravotní, se totiž chýlí ke konci.
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Více informací na
www.modua.cz

Nové parkoviště, které se dokončuje za pavilonem budovy B,
by mělo sloužit zaměstnancům
nemocnice. Parkování bude
fungovat na čipy. Zaparkovat by
zde mělo 186 vozidel. „Ještě probíhá dokončení všech nezbytných
prvků a opatření pro komplexní
řešení parkovacího systému v celém areálu mostecké nemocnice,
která spadá pod Krajská zdravotní. Po dokončení prací budeme
informovat veřejnost o parkování v areálu nemocnice,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní
Petr Fiala.

V současné době jsou už dokončeny stavební práce a v nejbližší době by mělo parkoviště
sloužit zaměstnancům. Zároveň
dojde k uvolnění obdobného
počtu parkovacích míst před
nemocniční budovou B, která
je ještě stále za závorou a slouží
nyní zaměstnancům. Tuto plochu by měla začít využívat veřejnost a parkování by tu mělo
být pro návštěvníky nemocnice a pacienty zcela zdarma.
S výstavbou nového parkoviště
se začalo koncem uplynulého
roku. Práce na čas přerušila

Nové parkoviště už stojí, teď se řeší parkovací systém.
zima. Vzhledem k náročnému
terénu a nutným přeložkám vodovodu se práce protáhly oproti

předpokladům. Akci provádí
firma Herkul, která vyšla jako
vítěz výběrového řízení. (sol)
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60. Ročník slavností chmele a piva

ZDARMA
VSTUPNÉ

4 PODIA

/ VÍCE JA

!!!
OVARŮ
K 45 PIV

Účinkují:

HANA ZAGOROVÁ
ZAGOROVÁ,, MANDRAGE
MANDRAGE,, JELEN
JELEN,,
IVAN KRÁL
KRÁL,, PETR BENDE
BENDE,, ŠVIHADLO,
CITRON, SKYLINE, CIRCUS BROTHERS,
CITRON,
VOXEL
VOXEL,, IVAN MLÁDEK, ZRNÍ
ZRNÍ,, CODA,
DEBUSTROLL, JAKSI TAKSI,
TAKSI, HLAHOL,
VĚRA MARTINOVÁ
MARTINOVÁ,, JOSEF FOUSEK,
VYPSANÁ FIXA
FIXA,, JEGR, CBC BIG BAND,
BAND,
ŽATEČANKA, EVA A VA
VAŠEK
ŠEK,,
S KAPELOU

S KAPELOU

A BAND + CIMBÁLOVÁ MUZIKA GRAJCAR

LÁĎA KŘÍŽEK a TANJA

A BANJO BAND

S KAPELOU

A DALIBOR GONDÍK

a mnoho
dal
dalších.
ších.

Radniční ulice
se pro řidiče uzavře
MOST - Už od pondělí 14. srpna se uzavře Radniční ulice. Zajíždět
a vyjíždět sem budou moci řidiči pouze v části u magistrátu a to nejméně do konce září.
Důvodem uzavírky jsou
stavební a dopravní úpravy
ulice, které by měly vést k jejímu zobousměrnění. „Stavební
práce na stavbě zobousměrnění ulice Radniční budou zahájeny 14. srpna a měly by trvat
šest týdnů,“ uvedl referent
odboru investic mosteckého
magistrátu Vladislav Dvořák. Stavbu tu bude provádět
firma Herkul, která se stala
vítězem veřejné zakázky, a to
za dva miliony korun. Ulice
bude během stavebních prací z větší části zcela uzavřena

a omezeno bude i parkování. „Po dobu stavby budou po
obou stranách parkoviště před
magistrátem v ulici Radniční
mimo provoz dvě poslední parkovací místa ve směru k ulici
Jiřího z Poděbrad a celá plocha
komunikace po obou stranách
zeleného ostrůvku v ulici Radniční až po křižovatku s ulicí
Jiřího z Poděbrad bude uzavřena a nebude zde po dobu
stavby možné parkovat,“ říká
dále k uzavírce a omezením
Vladislav Dvořák a dodává:
„Na parkoviště před magist-

rátem v ulici Radniční se bude
po dobu stavby najíždět a vyjíždět z třídy Budovatelů.“
Po zobousměrnění ulice by
se měly výrazně změnit zdejší
poměry. Kvůli zvýšenému provozu, který bude možný v Radniční opětovně oběma směry, se
z bezpečnostních důvodů omezí
rychlost na 30 km/h. Z bezpečnostních důvodů se rovněž vybudují v ulici nové chodníčky
a místa pro přecházení. „Ze strany od divadla se vybuduje nový
dlážděný chodník, kratší potom
také od Cascade směrem k magistrátu a vytvoří se také nová
místa pro přecházení,“ doplnil
tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák.

www.docesna.cz
Velké změny ale nastanou
v parkování. „Parkovacích stání
je v současnosti v Radniční ulici vyznačeno 24, ale parkuje se
i mimo vyznačená stání. Po provedení stavby zde bude v parkovacích pruzích a zálivech zhruba
30 podélných stání,“ informoval
dále Vladislav Dvořák z odboru
investic.
V části silnice před hotelem
Cascade se k provozu využije
obou ramen komunikace, která
jsou od sebe oddělena travnatým ostrůvkem. V této středové
části ulice bude možné parkovat po obou stranách vozovky,
v dalších části směrem k výjezdu do ulice Jiřího z Poděbrad
potom po straně jedné.
(sol)

Motorky na závodní okruh už jen s tlumičem?
MOST - Mostečtí radní se zúčastnili měření hluku na závodním okruhu. Na demonstraci měření pozvalo vedení Autodromu Most členy
rady města. Výsledkem by mohla být nová povinnost pro motocyklové závodníky používat tlumiče.
Měření hluku se uskutečnilo
na mosteckém autodromu koncem července. Vedení společnosti autodromu pozvalo členy
městské rady v čele s primátorem
na demonstraci měření zdroje hluku - motocyklu. Nejprve

si všichni vyslechli odbornou
přednášku na téma zdroje hluku
a jeho měření. Pak následovaly
ze strany certifikovaného technika ukázky měření hluku, který
produkuje motocykl na závodním okruhu. Přístrojem dánské

firmy Brüel & Kjær technik změřil jízdu závodního motocyklu
na cílové rovině, tedy v místě,
kde motocykl jede pod plným
plynem a ve vysokých otáčkách
motoru. První tři kola absolvoval
stroj se speciální tlumicí vložkou ve výfuku, další tři bez něj.
Výsledky měření po nezbytném
zpracování dat poskytne vedení
autodromu vedení města. „Pro
město Most to budou cenné in-

formace při řešení problematiky
hluku z provozu autodromu, který
trápí zejména obyvatele městské
části Souš. S iniciací používání
tlumicí vložky přišlo vedení města,
které tento podnět tlumočilo vedení autodromu. Autodrom podnět
přijal a uvažuje o zavedení povinnosti používání tlumicí vložky
u motocyklů pro rok 2018,“ uvedl
tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák.
(sol)

Filmaři si postavili „svoje“ zastávky
MOST – Filmaři České televize, kteří na Mostecku točí nový český
komediální seriál, natáčeli v hromadných prostředcích mosteckého
dopravního podniku. Dokonce si postavili i „vlastní“ zastávky.
Vozidla Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova si
zahrála v novém seriálu České
televize „Most“, který se právě
ve městě natáčí. Seriál režíruje
Jan Prušinovský a točí se podle
scénáře Petra Kolečka. Oba jsou
podepsáni například pod seriálem Okresní přebor či Čtvrtá
hvězda. Podle autorů se seriál
„Most“ odehrává tam, kde se
bílí bojí černých, hloupí chytrých, Češi Němců, muži žen,
heterosexuálové transsexuálů,
Mostečáci Litvínováků. A všichni samoty.
Seriál se začal natáčet začátkem srpna a natáčení bude
pokračovat až do listopadu.
Filmaři nejdříve točili s autobu-

sem dopravního podniku SOR
NB12. „Dokonce si kvůli tomu

Filmaři v akci v mostecké MHD.

vybudovali dvě nové zastávky,
jednu v Palachově ulici a druhou
pak u mosteckého gymnázia,“
řekl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

Další den proběhlo natáčení
v tramvaji Vario, kterou dopravní podnik postavil na základech
původní tramvaje T3. I když
filmaře trochu pozlobilo počasí, přesto zpoždění oproti plánu
nebylo tak veliké. „Jsem rád, že
se podobný projekt realizuje právě v Mostě, protože si myslím, že
město se potřebuje trochu zviditelnit. Proto je každý záběr z našeho města dobrý,“ dodal Daniel
Dunovský.
Obě vozidla MHD měli filmaři vypůjčená zhruba jeden
celý den. Zda budou ještě filmaři potřebovat vypůjčit další
vozidla dopravního podniku,
zatím není jasné. „Nic obdobného zatím dojednáno nemáme,
ale není to vyloučeno,“ uvedl Jiří
Holý z mosteckého dopravního
podniku.
(sol)
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Poděkování
V pondělí 31. 7. 2017 dopoledne jsem na stanici MHD u Kahanu zkolaboval. Chtěl bych touto cestou poděkovat neznámým
lidem, kteří mi zavolali pomoc a postarali se o moje osobní věci.
Zvlášť srdečně bych chtěl poděkovat panu Václavu VEVERKOVI,
který mě až do příjezdu sanitky oživoval a přivedl mě zpátky do
života. Nebál se a pomohl, byl ve správný čas na místě a za to
mu nepřestanu být vděčný. Přeji mu všechno dobré a ještě jednou
srdečné díky.
Bohumil Kejdana

zpravodajství

Řidiči, vyhněte se Kahanu!
Čekají vás tu uzavírky
MOST - Řidiči pozor! U Kahanu nastal kvůli uzavírkám některých ulic
dopravní chaos. Projíždět tudy je problematické. Počítejte tu se zdržením. Pokud sem nemusíte, raději se této části obloukem vyhněte.
Rekonstrukce zastávky u Kahanu totiž uzavřela v jednom
směru část Lipové ulice. V oblasti začaly fungovat objízdné
trasy. Vzhledem k tomu, že se
jedná ale o frekventovanou,
a navíc sídlištní lokalitu, je průjezd touto částí a také parkování
zde velmi problematické.
Ulice Lipová je průjezdná ve
směru od centra ke kruhovému

objezdu u Lidlu. V opačném
směru se ulice uzavřela a z kruháku se do ní vozidla už ne-

I

Stavbu provádí firma JMV
tech, s. r. o., která se stala vítězem veřejné zakázky. Město za
rekonstrukci zastávky zaplatí
zhruba 2,9 milionu korun. Stavební
práce by měly být dokončeny do
šesti týdnů.

dostanou. Objížďka, částečně
společná pro autobusy MHD
i pro osobní auta, vede pak
okolní zástavbou. Řidiči by se
zde měli mít na pozoru, protože zde došlo dočasně ke změně
přednosti v jízdě. Po dobu stavby bude omezeno i parkování
v ulicích, které budou sloužit
jako objízdná trasa - i když
větší část parkoviště v Lipové
zůstává v provozu. „Ke kruhovému objezdu u Lidlu bude lepší
dojet ulicí Jana Palacha a Višňovou,“ radí lidem Jaroslav Ma-

reš, vedoucí odboru správních
činností mosteckého magistrátu a doporučuje kruhovému
objezdu u Lidlu, pokud je to
možné, raději se vyhnout zcela.
Stavba by měla trvat až do konce září.
Rekonstrukcí projde zastávka při pravé straně Lipové, při
výjezdu z centra na kruhový
objezd. Nová zastávka bude
mít bezbariérové nástupiště
a bezbariérové vodicí linie pro
nevidomé a slabozraké. Chodníky budou z betonové dlažby.

I

Magistrát žádá řidiče, aby i ve
vlastním zájmu pečlivě sledovali
dopravní značení a řídili se jím,
a nekomplikovali tak zbytečně
dopravní ani stavební ruch v uvedeném místě.
„Samotná zastávka bude z bezbariérových betonových panelů
a obrubníků, úpravě se nevyhne ani část veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, oprava
čeká i na stávající přístřešek
městské hromadné dopravy.
Zastávka bude také delší, aby
se tam bez problémů vešly dva
autobusy za sebou,“ upozornil
tiskový mluvčí mosteckého
magistrátu Petr Baraňák. Cestujícím zatím poslouží dočasná provizorní zastávka MHD
hned vedle té rekonstruované.
Provoz protější zastávky nebude nijak omezen, autobusy k ní
budou mít příjezd z objízdné
trasy.
(sol)

Pojedete-li kolem Kahanu, počítejte s dopravním „šrumcem“.

Kdo bude Miss autodrom?
MOST – Už jen pár dnů můžete hlasovat pro krásné, atraktivní a milé dívky, které mají vztah k motoristickému sportu. Na nejlepší tři čekají zajímavé ceny, spojené s působením mezi příjemnými
lidmi v zázemí nejen okruhových závodů.
Ze soutěže vzejde miss a dvě vicemiss. První
kolo soutěže (hlasování na Facebooku MISS AUTODROM MOST 1. kolo) běží už od 1. ledna
a končí 15. srpna. Do semifinále soutěže postoupí
deset dívek, které získají od fanoušků nejvíce hlasů.
Fotografie zasílejte na e-mailovou adresu zajickova@autodrom-most.cz, předmět MISS. Podmínkou zveřejnění fotografie je dodržení tématu
motorsport (snímek pořízený u auta, motocyklu,
trucku nemusí být ze závodního prostředí). (nov)
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Rady města Mostu

Hlukoměr v domku
MOST - Mostečtí radní
schválili smlouvu o užívání
a provozu monitorovací stanice
hluku CUBE SMART NOISE
MONITORING TERMINAL.
„Spolek Zdraví pro Most navrhl
trvalé umístění stanice v rodinném domě jednoho z členů. Přístroj bude trvale připojen pomocí
modemu k internetu a všechna
data budou přenášena,“ uvedl
tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák. Smlouva
je nyní v připomínkovém řízení.
Předpoklad pro její uzavření je
srpen 2017.

Most partnerem
MOST - Město Most se bude
podílet na projektu sociálního
bydlení, sociální práce a plánování bytové politiky. Radní doporučili zastupitelům schválit
smlouvu o partnerství s městy
Ústí nad Labem, Chomutov
a Děčín na tomto projektu, na

němž se ale město Most nebude
finančně podílet.

Zábor kvůli
rekonstrukci
MOST - Kvůli změně naplánované akce z opravy mostu
Most –Rudolice na celkovou
rekonstrukci uzavřeli mostečtí
radní kvůli stavebnímu povolení i nový dodatek k nájemní
smlouvě se společností Povodí
Ohře. K rekonstrukci bude nutné totiž využít další pozemek,
který je ve správě povodí. Výměra dočasného záboru se tak
zvýší z původních 179 m² na
548 m². Odbor investic zajišťuje v současné době projektovou
dokumentaci stavby.

Více dětí ve třídě
MOST - Výjimky z počtu
dětí v mosteckých mateřských
školách odhlasovali na svém
posledním zasedání mostečtí
konšelé. Počty se budou v jed-

notlivých třídách pohybovat
mezi 24 a 28 dětmi na jednu
třídu. Město Most tak vyhovělo
všem žádostem rodičů pro školní rok 2017/2018. Ředitelky škol
zaručují, že zvýšení počtu žáků
nebude mít vliv na kvalitu vzdělávací činnosti škol ani na podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí.

Služby škol rodičům
MOST - Šest základních škol
v Mostě se zapojí do projektu
„Služby rodičům na Mostecku –pokračujeme“. Program
je zaměřen na nabídku rodičům žáků 1. stupně základních škol formou nabídek dětských klubů v budovách škol
a příměstských táborů v době
školních prázdnin. Předkladatelem a realizátorem projektu
je Vzdělávací centrum Genesia
v Chomutově. Projekt by měl
odstartovat 1. 9. 2018 a potrvá
36 měsíců.
(sol)

rozhovor
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Knihovna by nechtěla zaspat
MOST - V dohledné době by se měla mostecká knihovna, která
sídlí v „pomníku“ komunistické doby už nějakých pár desítek let,
stěhovat do nově rekonstruovaného Repre. Jak se na tento stěžejní přesun současné vedení knihovny připravuje, vítá tento záměr?
Jaké jsou představy o novém uspořádání a organizaci. A jak je na
tom vlastně knihovna teď? Bojuje s nedostatkem čtenářů a snaží se
upoutat jejich pozornost jinými aktivitami? Zeptali jsme se ředitele
mostecké knihovny Tomáše Ondráška…
Neztrácí knihovna v době
snadno dostupných informací
na internetu svoje čtenáře?
Už pár let bubnuju na poplach, ať se na to české knihovny
připraví. „Lidi číst nepřestanou
a knihy nemůžou zaniknout,“
reagovali knihovníci. A vidíte,
ono se to vyřešilo samo, bez
ohledu na názory knihovníků…

nebo prohlídnout voliéru. Od
včel si také hodně slibujeme.
Dostali jsme od krajského úřadu velkorysý grant na vybudování naučné včelí stezky. Vedle
šesti nových úlů na střeše máme

místo otřepané kytky, flašky,
nebo bonboniéry.
Jsem ekonom a proto se snažím co nejefektivněji využít dotaci, kterou knihovna od města
dostává. Zatím počty návštěvníků, tedy využití a zhodnocení dotace, nikdo do souvislostí
nedává, ale jednou to přijde.
Knihovna potom může říct,
že nezaspala a je připravená.
Přeměna knihovny na kulturák béčko se v Mostě pomalu
a plíživě stala skutečností. Před
časem jsme proto primátora

A vy přiznáte úbytek?
Proč bychom měli něco tajit?
Před pár lety si měsíčně přišlo
pro knížku 9-10 tisíc lidí, dneska tak 6-7. Teď o prázdninách
ještě míň. To je úbytek nějakých
30 %. Je zajímavé, že sice chodí
míň lidí, ale půjčujou si víc titulů. Přes prázdniny nechodí školáci a studenti, zato chalupáři
a dovolenkáři si berou čtení na
delší dobu.
Takže knihovnám hrozí zánik, stejně jako pevným telefonním linkám?
Knihovny se musí změnit,
aby k tomu nedošlo. Mojí vizí
před lety bylo knihovnu přeměnit na multifunkční centrum.
Půjčovaly se zde knihy a nic víc.
Nastoupil jsem do skladu potištěného papíru s představou činnosti rozšířit. S nadsázkou jsem
říkal, že knihovna bude kulturák béčko a leckdo si klepal na
čelo. Dneska si s jistou pýchou
troufnu říct, že moje mise je
splněna. Knihovna pořád půjčuje knihy a k tomu se přidalo
deset (!) dalších rovnocenných
aktivit - kino, výstavy, přednášky, besedy, workshopy, školení,
kurzy, koncerty a od loňského
května ještě planetárium. Přidejte Expozici starého Mostu
a bývalé kino Mír, které využívá Míra Kuželka jako nahrávací
studio.
Nezapomeňte vaše slavné
včely…
A voliéru plnou australských
papoušků! Včely vzbudily velký
mediální ohlas a taky zase leckdo kroutil hlavou. Jenže tyhle
aktivity, nesouvisející s půjčováním knih a zdánlivě nesmyslné,
pomáhají minimalizovat úbytek
čtenářů - nepřijdou si pro knížku, ale na výstavu, na koncert

Ředitel mostecké knihovny Tomáš Ondrášek.
v atriu úl skleněný, kde je možno včely pozorovat. Jak staví
plástve, jak snáší med, jak si organizujou život. Je to ojedinělá
vzácnost! Viděl někdo hemžení
včel uvnitř úlu? A to nemluvím
o benefitu v podobě „knihovnického“ medu, který dáváme
hostům jako unikátní dárek

požádali o změnu zřizovací listiny, aby všechny naše aktivity
byly zohledněny. Prozatím, popravdě řečeno, zřizovací listinu
předbíháme a naše aktivity jsou
tak trochu partyzánské…
Změna zřizovací listiny
zřejmě souvisí i s plánovaným

přestěhováním knihovny do
Repre?
Samozřejmě. Nové Repre by
mělo být pro obyvatele i návštěvníky Mostu atraktivní
a vstřícné. Most má světový
unikát přesunutý kostel, výtečné
divadlo, slušné muzeum, chybí
ale kultivovaný veřejný prostor,
kam by se dalo jít po práci na
pivo, rande nebo se jen tak pobavit. Zdůrazňuju: kultivovaný
prostor s estetickou kvalitou
a nadčasovým prostorovým řešením. Pozdní gotika nechala
v Mostě příštím generacím kostel, pozdní socialismus divadlo,
z počátku století zbylo velkorysé
německé gymnázium (dnes oblastní muzeum) - a co zůstane
po nás? Repre má skvělý potenciál se stát mosteckou ikonou.
Komunikační prostor do současného města patří a obohacuje ho. Nebo se chceme scházet
ve vestibulech nějakých nákupních center?
Takovou příležitost bychom
neměli promrhat! Připravme se
na ni! Moudré město nechává
v každé epoše něco hrdého pro
další generace. Aby se tu hezky
bydlelo mladým i seniorům, po
práci se dalo někam jít a nikdo
se nestěhoval pryč.
Kdybyste měl kouzelný prsten, jak byste knihovnu zařídil? Co by měla mít a co ne,
jak by vypadala, co by nesmělo
chybět…?
Moje představy nejsou důležité. Podstatné je splnit představy návštěvníků. Dneska se
nabízí hodně lákavých možností
trávení volného času jak v Mostě, tak v okolních městech, kam
lze snadno dojet. Proto je zásadní být novější, zajímavější, nápaditější, přitažlivější, vstřícnější,
přívětivější… Bylo by pošetilé si
myslet, že nějaké opravení fasády a výměna oken zajistí zájem
veřejnosti a zhodnotí třistamilionovou investici. Bez uskutečněné vize a živé koncepce
zkušeného a sehraného programového týmu by byla knihovna
jenom tím skladištěm potištěného papíru.
Stěhování do Repre bude
vlastně cobydup. Byla by strašná škoda ten čas nevyužít pro
důkladnou přípravu. Zkoncentrovat nápady a připravit jejich
realizaci. Byla by škoda jen náklaďákem přestěhovat knihy,
a nic víc neudělat. Ono to uteče
jak voda a knihovna by nechtěla
zaspat.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Taková nesmělá
dívka
Klára nikdy nebyla žádná
krasavice. Silnější dívka s brýlemi a nehezkými zuby, které prý
zdědila po tátovi. Sama nevěděla,
otce znala jen z jedné fotografie.
Od ní a matky odešel, sotva se
narodila. Žil v cizině, kde také
už před lety zemřel.
Matce nikdy nevadilo, že žije s dcerou
sama. Jindra byla sebevědomá a úspěšná žena. Zvláštním
způsobem krásná.
Pojídala muže jako
kudlanka. Žádného
už nikdy nenastěhovala domů. Klára
pro ni byla vždy
nejdůležitější. Dítě
pro ni bylo na prvním místě. Jen ji
mrzelo, když přes veškerou její
snahu rostla Klára do podoby
svého otce, a navíc zdědila i jeho
povahu. Byla uzavřená, nesmělá,
neuměla navazovat vztahy. Nedokázala se prosadit. Zatímco ona
střídala muže jako na běžícím
pásu a z každého pro sebe vysála jen to nejlepší, Klára nebyla
schopná navázat vztah s jediným
chlapcem. Jindru trápilo, že v devatenácti letech její holčička ještě
nepoznala euforii prvních lásek.
Klára se ale tvářila, že ji opačné
pohlaví vůbec nezajímá. Kluci
o ni neměli zájem, ona je tedy
přehlížela. Věnovala se o to více
studiu. Po úspěšné maturitě ji přijali na vysokou školu. Kláru i její
matku úspěch těšil. Jindra věřila,
že studium na vysoké škole dodá
Kláře sebevědomí a nakonec si
najde i chlapce. Na vysoké škole
to ale bylo stejné jako všude jinde.
Ošklivá nevýrazná dívka, která se
nedokázala prosadit a téměř nemluvila, zůstávala sama mimo
kolektiv. Pak ale Klára objevila seznamku na internetu. Nedoufala,
že by si ji někdo všiml, přesto vložila svou fotografii a profil na web.
K jejímu překvapení ji oslovil jeden muž už druhý den. Jmenoval
se Robert a v jejích očích to byl
krasavec. Psali si, byl milý. Poprvé
se setkali až po několika týdnech.
Bála se toho setkání. Věděla, že
je ošklivá a že v přítomnosti Roberta bude koktat, pokud ze sebe
vůbec vypraví nějaké slovo. První
schůzka ale proběhla velmi dobře. Robert byl zajímavý člověk.
Byl o pár let starší než ona, uměl
krásně vyprávět o zajímavých věcech. Byl milý. V jeho přítomnosti se Klára naprosto uvolnila. Nic
ji nesvazovalo, dokázala se smát,
poslouchat i mluvit. Milovali se
spolu hned na druhé schůzce.
Pro Kláru to byl ten nejsilnější
zážitek jejího života. Dlouho čekala, než o ni vůbec první muž
projevil zájem. Robert byl něžný
milenec. Přivedl ji do ráje a Klára
byla od té chvíle pro svého milence ochotná udělat cokoliv. Robert
se nejdříve tvářil, že nic nečeká.
Dával jí plnou náruč lásky, pozornosti a sexu. Všechno, co v jejím
životě dosud chybělo. Klára ho
milovala. Jindra si všimla změny,
která se děje s její dcerou a spokojeně si pomyslela, že se Klára
konečně zamilovala. Lásku přála svojí holčičce ze všeho nejvíc.
Klára byla ale zatím opatrná,
matce se nesvěřila a Roberta jí
nepředstavila. Všechen svůj volný čas trávila s ním. Nevadilo jí,
že platí večeře a vstupenky do
kina. Nevadilo jí, že Robert řídí
její auto, které dostala od matky
jako ocenění úspěšné maturity.
Kupovala mu drahé dárky, líbilo
se jí, když měl z něčeho radost.
Nevěděla, co Robert dělá a bylo
jí to jedno. Hlavně, že byl s ní
a miloval ji. Užívali si s Robertem
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života plnými doušky. Pak jí ale
došly peníze, které měla našetřené z brigád a darů od matky.
Najednou neměla na to, aby Roberta hostila. Když začal Robert
plánovat romantický víkend na
jižní Moravě, musel přiznat, že na
to už nemá. Robert
se tvářil, že to nevadí. Byl milý a něžný,
jako vždy. Druhý
den jí ale zavolal
a zrušil schůzku. Prý
něco neodkladného,
ať se nezlobí. Stejně tak další i třetí
den. Pak už nevolal.
Ještě čtrnáct dnů
věřila a čekala, než
pochopila, že je lásky konec. Robert ji
opustil. Měla pocit,
že na ni padají nebesa. Konec lásky. Nedokázala si představit, jak
to dál bez Roberta zvládne. Psala
mu několikrát denně, snažila se
mu dovolat. Pak si změnil číslo,
aniž by s ní jedenkrát promluvil,
řekl jí, že už ji nechce. Zhroutila
se doma ve svém pokoji. Jindra
kolem ní chodila po špičkách.
Chtěla by jí pomoci, ale Klára
s ní o svém problému nemluvila. Jindře ale bylo jasné, že první
vztah její dcery nedopadl nejlépe.
Nejraději by toho parchanta roztrhla na půl. Nevěděla ale, kdo to
je. Vždy, když měla Jindra problémy, našla si nového milence,
svůj vztek a frustraci vybila při
sexu a pak ho odkopla. Stejně
tak to hodlala udělat i tentokrát.
Nechtěla ale lovit v obvyklých vodách. V poslední době si zvykla
náhodné milence hledat na seznamkách. Ten mladík se jí hned
zalíbil. Jasný případ kluka, který
jen z osamělých žen tahá peníze.
Zkušeně si prohlížela fotografii
a věděla, že v posteli bude ten
zlatokop výborný. Dá mu lekci.
Napsala mu, setkali se a Jindra si
s uspokojením potvrdila, že ani
tentokrát se nespletla. Mladý muž
byl dokonalý milenec. Předstíral,
že je zamilovaný na první pohled.
Chtěl se s ní vidět hned druhý
den. Rozhodla se, že než ho odkopne, dopřeje si ještě jednu noc.
Psali si, domlouvali si schůzku.
Odešla do koupelny, aby se připravila na nadcházející příjemné
okamžiky. Pak to s ním chtěla
skončit. Dvakrát stačilo. Klára
slyšela, že se matka sprchuje.
Když procházela kolem jejího pokoje, všimla si, že monitor jejího
počítače svítí. Bez zájmu spíše jen
náhodou stočila oči k obrazovce.
Na monitoru byla tvář její lásky. Jako přitahovaná magnetem
přišla k počítači. Nevěřícně četla
ta zamilovaná slova plná vášně,
která dříve Robert psal jí. Teď
patřila její matce. Uvědomila si,
že to její máma teď spí s klukem,
kterého ona miluje. To láskyplné oslovení, které ji stále bralo
za srdce, psal Robert její matce.
Ona jí ho ukradla. Zničila jí život.
Nejdřív vyhnala jejího tátu, teď jí
sebrala milence. Nebyla schopná
uvažovat. Když se ve dveřích pokoje objevila Jindra zabalená jen
do osušky, zatmělo se Kláře před
očima. Viděla krásnou sexy ženu,
která mohla mít každého, na
koho ukázala. A ona jí sebrala její
lásku. Popadla první věc, která ji
přišla pod ruku. Těžkou kamennou sošku, kterou s mámou přivezly z dovolené na Bali. Uhodila
matku do hlavy. Jindra se skácela
k zemi. To ale Kláře nestačilo.
Mlátila soškou do toho krásného
obličeje, dokud ho nerozbila na
kaši. Když se uklidnila, uvědomila si, co udělala. Dívala se na
zkrvavené tělo své matky. Pomalu
vytočila číslo policie.
(pur)
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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
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

zpravodajství

Kamilu Javorkovou k úspěchu
posouvá talent a obrovská píle
LITVÍNOV - Nejlepší sportovkyně Ústeckého kraje z letních olympijských her dětí a mládeže je z Litvínova. Třináctiletá Kamila Javorková přivezla z olympiády šest medailí, 5 zlatých a 1 bronzovou.
Obrovský plavecký talent má podle trenérky a předsedkyně litvínovského plaveckého klubu Gabriely Soukupové před sebou skvělou sportovní budoucnost.
Jak jsi se dostala k plavání?
Kamila: Rodiče mě jako pětiletou přihlásili do zdokonalovacích kurzů plavání a mě to
chytlo. Postupovala jsem dál, až
jsem se dostala do plaveckého
oddílu a na závody. Kvůli plavání jsem opustila atletiku, kterou
jsem do té doby dělala. Při nejlepší vůli ale nešlo tyto dva náročné sporty skloubit a já zvolila
ten, který mě baví víc.

Kamila je zároveň vynikající
studentka litvínovského gymnázia. Dá se zvládnout sport
na vrcholové úrovni a náročné
studium?
Kamila: Nemám s tím problém. Během týdne chodím do
školy a trénuju, učím se o víkendech po závodech.

Kamila: Nedělám nic jen
proto, že se to musí. Všechno, co
dělám, dělám ráda a baví mě to.
Nejméně mi ale jdou prsa a nejvíc naopak motýl.
Plavání je individuální
sport, nechybí ti podpora kolektivu?
Jsme skvělý tým a vzájemně
se podporujeme. Když je někdo
ve vodě a plave závody, ostatní
mu fandí. Nevnímám to tak, že
nemám podporu kolektivu. Navíc mám podporu svých rodičů.
Taťka je obrovský fanda, který se

Jaký cíl je před vámi?
Kamila: Udržet si kondici,
a i v další sezóně dobře zaplavat
a obhájit šest medailí z mistrovství ČR. A do budoucna spíš než
cíl je mým snem startovat na
skutečné olympiádě.
Gabriela: Kamila se posunula
vpřed. Splnila limity a stala se
členkou reprezentačního družstva mladších juniorů. Je ale
ve věku, kdy se mění proporce
dívčího těla. Posouvá se těžiště, musí se tomu přizpůsobit
i styl plavání. Cílem pro ni i pro
nás trenéry je, aby toto období

Kdy se u Kamily projevil talent pro mokrý sport?
Gabriela: Talent se u Kamči
projevil více méně ihned, když
vlezla do vody, což mohou potvrdit trenéři, kteří ji posouvali dále.
Například Květoslav Semenec
a Petr Macháček. Kamila je dříč.
Předvádí neskutečnou disciplinovanost, píli a ochotu trénovat. Chtěla vždy dokázat víc než
ostatní. Nikdo ji nemusel nutit,
aby si přidala další bazén, aby víc
makala na fyzičce. Dělá to proto,
že to tak sama chce. Talent, kterého má Kamila dost a dost, je
jen bonus navíc. Spolu s velkou
podporou ze strany rodiny je to
koktejl, který zaručuje sportovní
úspěchy. Samotný talent stačí tak
do dvanácti let sportovce. Pokud
v sobě nemá to, co Kamila, cílevědomost a tréninkovou morálku, nemůže vyhrávat sebetalentovanější mladý člověk.
Kamila Javorková (vlevo) se svou trenérkou Gabrielou Soukupovou.
Jak často musí tak úspěšný sportovec, ale vlastně ještě
dítě, trénovat?
Kamila: Trénink ve vodě
nebo na suchu máme každý
pracovní den. O víkendu jsou
závody. Během prázdnin ještě
soustředění.
Gabriela: Když je Kamila
v přípravě na důležité závody,
zaměřujeme se více na trénink
rychlosti. Pokud ale plave objemy, pak je to týdně 27 kilometrů
plus příprava na suchu. V současné době to už ale Kamile
stačit nebude. Dostane trošku
přidáno.

Gabriela: To je další vlastnost
Kamily, která ji posouvá vpřed.
Dokáže skvěle využít veškerý
čas. Její vysvědčení se samými
jedničkami svědčí o tom, že se
to zvládnout dá.
Máš ještě čas na zábavu, na
kamarády?
Kamila: Samozřejmě, že
mám. Mám kamarády ve škole
i v oddíle. Jsme výborná parta.
Co tě na plavání nejvíc baví
a co děláš jen proto, že se to
musí?

mnou jezdí všude. Děda je pak
ochotný kvůli mým závodům
přejet celou republiku.
Jakého úspěchu si nejvíc vážíš?
Kamila: Z poslední olympiády mládeže vítězství v polohovém závodě na 200 metrů. Celou dobu vedle mě plavala jedna
ze soupeřek. A já ji až těsně před
cílem předstihla. Toho si cením
víc, protože to bylo těžší, než
vítězství v závodě na 400 metrů
polohově na MČR, kde jsem neměla konkurenci.

zvládla a udržela si výkon. Navíc
se s přechodem do reprezentace
změní rytmus tréninků. Chci,
aby v nejbližší době sbírala zkušenosti, ale aby to „nepřepálila“.
Aby v ní zůstalo nadšení pro
plavání. Jestli má někdo potenciál mít úspěch ve vrcholovém
sportu, pak je to Kamila.
Kamila Javorková je členkou
Plaveckého klubu Litvínov.
K úspěchu ji přivedli trenéři
Gabriela Soukupová a Pavel
Kadlec.
Eva MAŘÍKOVÁ

Ústecký kraj připravuje vlastní dotační program,
který zajistí dětem z chudých rodin obědy ve školách
ÚSTECKÝ KRAJ - Rada Ústeckého kraje na svém posledním jednání
rozhodla o zahájení příprav k založení vlastního programu, ze kterého bude možné hradit obědy dětem z rodin, které se ocitly v tíživé
životní situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit, ale aktivně
přistupují k řešení svých problémů. Program by měl platit od začátku příštího roku.
„Projekt vyhlášený ministerstvem není dlouhodobým
systémovým řešením problémů
nejchudších dětí se stravováním,
naopak jde zatím o krátké časové období, bez možnosti v danou
dobu využít případných navazujících projektů. Pro nás je navíc
v tuto chvíli nepřijatelná cílová
skupina programu vyhlášeného
ministerstvem. Z našeho pohledu tam chybí třeba samoživitelky a samoživitelé nebo pracující
lidé, kteří mají opravdu nízké
příjmy. V tom nám ministerstvo
nevyhovělo,“ uvedl při tiskové
konferenci náměstek hejtmana
Martin Klika.
V Ústeckém kraji je 359 mateřských a 275 základních škol.

Podle analýzy odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého téměř 10 procent žáků
ve školách neobědvá, a to
především z důvodu špatné
finanční
situace jejich rodičů. „Nejde
přitom jen
o
rodiny
ze sociálně
vyloučených
lokalit, ale rovněž
o samoživitele, které ovšem
vyhlášená výzva MPSV nezapojuje a počítá se zapojením jen
rodin, které pobírají základní
sociální dávky. Jde konkrétně

o pomoc v hmotné nouzi, tedy
o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou
okamžitou pomoc,“ dodala vedoucí odboru sociálních věcí
Petra Lafková s tím, že příjemci
dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí) tuto
dávku používají na zajištění základních životních potřeb, tedy
jídlo, hygienu a ošacení.
V rámci systému
dávek
státní
sociální podpory se stát
podílí
na
krytí nákladů na výživu
a ostatních
základních
osobních
potřeb dětí a rodin
a dávky poskytuje i při některých dalších sociálních situacích. Z tohoto je zřejmé, že
z obou systémů (dávek pomoci
v hmotné nouzi - příspěvek na

živobytí a dávek státní sociální
podpory - přídavek na dítě)
by mělo docházet k úhradám
obědů dětí ve školách. Není
navíc zřejmé jakým způsobem,
respektive zda vůbec, bude
úhrada stravného cílové skupině pokračovat nejpozději po
skončení probíhajícího programového období, v rámci jehož
Operačního programu potravinové a materiální pomoci je
výzva vyhlášena.
Ústecký kraj proto nyní začal
jednat se společností WOMEN
FOR WOMEN, o.p. s, která
se zaměřuje na pomoc ženám
(popř. mužům) s dětmi, které
se ocitly v tíživé životní situaci,
kterou nedokážou vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují
k řešení svých problémů, aby
společně pomohli zajistit obědy
pro děti, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.
(nov)

zpravodajství

V některých částech Litvínova si lidé už
nemusí sáhnout na doplatek na bydlení
LITVÍNOV - Některá města Ústeckého kraje už schválila opatření,
kterými se zakazuje vyplácení dávek hmotné nouze, konkrétně doplatku na bydlení v oblastech se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Nejbližší taková stopka je v Jirkově. Litvínov se proto
bude na popud sociálních demokratů touto záležitostí zabývat na
nejbližším jednání zastupitelstva města. Zastupitelé za ČSSD se
totiž obávají stěhování nepřizpůsobivých za dávkami z Jirkova do
Litvínova.
Krajský úřad Ústeckého kraje
vydal pro města metodický pokyn, jak mají postupovat, pokud
chtějí tento zákaz na svém území
aplikovat. Pro Litvínov by to znamenalo, že lokality, ve kterých by
zákaz platil, musí projednat s Po-

licií ČR a sociálním odborem.
Kromě Janova by se toto opatření
mělo dotknout také centra Litvínova, a to ubytovny Hotelový
dům. „Zákon dává městům možnost, jak se bránit přílivu sociálně
nepřizpůsobivých lidí, kteří para-

zitují na sociálním systému. Nově
přistěhovalí by už neměli šanci
získat doplatek na bydlení. Tím by
Litvínov zabránil nejen stěhování
lidí z jiných měst, ale také migraci
obyvatel po Janově. Některé rodiny jsou totiž schopny stěhovat se
v rámci sídliště i několikrát za rok,
a to vždy, když jim v původním
bydlišti vzniknou dluhy za služby
či energie,“ vysvětluje Thomas
Sebastien Müller, který chce vedení města vyzvat, aby opatření
obecné povahy vydalo.
Zákaz může být vydán pouze
v lokalitách se zvýšeným výsky-

Přímo v centru města vzniká sociálně vyloučená lokalita Hotelový dům vedle zámku Valdštejnů.

tem sociálně nežádoucích jevů.
Mezi ně patří porušování veřejného pořádku, výskyt osob pod
vlivem návykové látky, a nebo
třeba všechny přestupky a jevy,
které by mohly nepříznivě působit na děti. „V Litvínově je to
jednoznačně sociálně vyloučená lokalita Janov. O porušování veřejného pořádku v Janově,
o zvýšené kriminalitě v této části
města, o narkomanech a lidech
pod vlivem alkoholu není nutné v souvislosti s Janovem nijak
dlouze polemizovat. Stejně špatná situace ale v poslední době je
i v centru města v ubytovně Hotelový dům. V minulosti Litvínov
ubytovnu neodkoupil, přestože
tu možnost měl. Sociální demokraté tehdy navrhovali, aby byla
ubytovna přeměněna v domov
pro seniory. Tuto možnost ale
tehdejší zastupitelstvo odmítlo. A tak máme v centru města
ubytovnu plnou opilců, které
opakovaně řeší strážníci městské
policie. Dokonce se podle posledních zpráv v ubytovně nachází
kradené věci či tu prodejné ženy
nabízí sex. Podle mého mínění
jde jednoznačně o oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, jak o nich hovoří
zákon,“ doplnil Thomas Sebastien Müller. Nejbližší jednání
zastupitelstva města je naplánováno na mimořádný termín
24. srpna.
(pur)

Podkrušnohorská nemocnice následné
péče se postará i o umírající
LITVÍNOV - V Krušnohorské poliklinice - Podkrušnohorské nemocnici následné péče v Litvínově najdou nově lidé prostor, kde mohou
těžce nemocní klienti nemocnice trávit poslední dny života ve společnosti svých blízkých.
Pokoj s paliativní péčí doposud v Litvínově chyběl. Nevyléčitelně nemocní v konečném
stádiu nemoci proto své poslední
okamžiky trávili v mostecké nemocnici nebo v hospicu v Mostě.
Nyní mají možnost důstojného
odchodu ze života v blízkosti
svých domovů. „Hlavním cílem
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paliativní péče je zmírnění bolesti, tělesného a duševního strádání
umírajícího a podpora jeho nejbližším. Umírajícím pacientům
zajišťujeme klid a důstojnost.
Pokoj navíc poskytuje soukromí
i pro rodinné příslušníky pacienta, kteří tu mohou být nejen
přes den, ale nemusí svého blíz-

kého opouštět ani v noci. Pokoj
je přizpůsoben tak, aby tu mohli rodinní příslušníci přespat,“
uvedl primář Podkrušnohorské
nemocnice následné péče Petr
Myšák. V pokoji s paliativní péčí
je samozřejmostí zdravotnické
lůžko, speciální polohovací křeslo a další zdravotnické vybavení.
Doprovod může využívat obývací pokoj s lůžkem, televizí a vybavenou kuchyňku. „Naším cílem není nahradit hospic v Mostě,
který je pro poskytování paliativní

péče určen primárně. Chtěli jsme
tuto službu přiblížit obyvatelům
Litvínova. Někteří lidé nemají
auta a je pro ně náročné dojíždět
do hospicu v Mostě. V tak velmi
náročném období, kdy se loučí se
svým blízkým, by neměli zdolávat
další překážky, byť minimální.
Neznamená to ale, že chceme mostecký hospic nahradit. Ten je pro
paliativní péči určen primárně,“
upřesnila jednatelka Krušnohorské polikliniky Hana Sošková.
(pur)
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Romský policista
vyznamenaný řádem
byl v Litvínově
LITVÍNOV - V rámci spolupráce
neziskových organizací s městem Litvínov uspořádala organizace Romact na litvínovské radnici setkání strážníků Městské
policie Litvínov, asistentů prevence kriminality a sociálních
pracovníků s Petrem Torákem,
anglickým romským policistou.
Na radnici policistu přivítala starostka města Kamila Bláhová.
Petr Torák odešel do Spojeného království v roce 1999, kde
požádal o azyl po sérii rasově
motivovaných útoků. Nejprve pracoval jako dobrovolník
v advokátní kanceláři, po získání pracovního povolení začal
pracovat ve fast foodu, v zemědělství, u bezpečnostní služby
a poté u policie, kde působí
dodnes. Specializuje se na práci
s českými, slovenskými a romskými přistěhovalci. S litvínovskými strážníky a asistenty prevence kriminality si vyměňoval
zkušenosti z práce s romskou
komunitou a diskutovali o rozdílech v práci strážníků a policistů
v Litvínově a anglickém městě
Peterborough. „Konkrétní práce
s romskou komunitou v Anglii
a Litvínově se příliš neliší. Velmi
se podobá hned v několika bodech. U nás v Janově působí osadní výbor, jehož zasedání se účastní také zástupci městské policie.
V Peterboroughu policisté komunikují s veřejností na pravidelných setkáních. Velkou pozornost
u nich i u nás věnujeme prevenci
kriminality. Zásadní rozdíl je ale
v přístupu k národnostním menšinám. V tomto ohledu panuje
v Peterboroughu přísná disciplí-

na a veškeré přestupky s rasovým
podtextem jsou přísně trestány,
a to jak na straně veřejnosti, tak
i na straně policejního sboru.
Bylo velmi zajímavé slyšet, jak to
v Anglii funguje a poslechnout si
příběh Roma, který se dokázal
takto vypracovat. Osobně jsem ale
nabyl dojmu, že souhra prevence
a represe u nás v Janově funguje
lépe. Co ale mají v Anglii lepší, je
postavení strážníků a policistů.
Jedná se o prestižní práci, kterou
lidé vykonávat chtějí, a to dokonce velmi často i jako dobrovolníci, tedy zdarma,“ uvedl strážník
Ladislav Strkáč, který se diskuze
také zúčastnil. Velitel Městské
policie Litvínov Zdeněk Urban
poukázal na další významný rozdíl, mezi policií v Peterboroughu
a v Litvínově: „I my máme romské strážníky a policisty. Celkově
je ale práce s menšinami u nás
těžší. V Anglii mají větší zkušenosti, národnostní složení je pestřejší. Uniformy v Anglii se těší větší autoritě. Naši strážníci ale mají
větší pravomoci,“ doplnil Zdeněk
Urban. V současné době pracuje
Petr Torák v Peterboroughu jako
detektiv. Zaměřuje se na trestnou činnost páchanou imigranty
z České republiky a Slovenska,
ale také na trestnou činnost páchanou proti nim. Mimo jiné
například na vykořisťování imigrantů z Čech a Slovenska, které
se díky práci policistů daří vysvobozovat z rukou vykořisťovatelů.
Za svou práci Petr Torák v říjnu
2015 obdržel Řád britského impéria a tak se stal prvním českým
Romem, který se stal nositelem
tohoto Řádu.
(pur)
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Sociálních lůžek má Litvínov dostatek
LITVÍNOV - V Litvínově přibydou sociální lůžka, která zejména nemocným seniorům usnadní přechod mezi lékařskou péčí v nemocnicích a návratem do domácího prostředí. V současné době se dokončuje rekonstrukce jednoho patra Podkrušnohorské nemocnice
následné péče, kde by takových lůžek mělo vzniknout dvanáct.

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 prostorách původně sídlily
interní ambulance. Lékaři ale
prostory uvolnili. Nemocnice
následné péče tak může využívat
kompletně celou kapacitu objektu. „Po úspěšném výběrovém
řízení jsme začali s rekonstrukcí
těchto prostor. Udělat se tu musí
prakticky všechno. Od rozvodů,
podlah, oken až po změnu dispozic. Tím vznikne prostor pro deset
až dvanáct lůžek v sociální péči,“
uvedla jednatelka Krušnohorské
polikliniky, pod kterou Podkrušnohorská nemocnice následné péče patří, Hana Sošková.
Podkrušnohorská nemocnice
následné péče v současné době
poskytuje lůžka zdravotnická.
„Poskytujeme léčebnou, léčebně
rehabilitační a ošetřovatelskou
péči pacientům se stanovenou
diagnózou, u kterých došlo ke
zvládnutí akutního onemocnění,
a to až do té doby nebo v těch
případech, pokud tuto péči nelze
poskytovat ambulantně a pacienti mohou zpět do domácího
prostředí. Sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení. tvoří přechod mezi péčí poskytovanou ve
zdravotnickém zařízení a návratem zpět do domácího prostředí,
případně do jiného vhodného
zařízení poskytujícího sociální
péči. Například u seniorů je to na
období, než rodina po nemoci zajistí místo v domově pro seniory,

pakliže jej senior potřebuje. Takový klient už nepotřebuje zdravotnickou péči, ale zároveň už také
není schopný zvládnout péči sám
o sebe a domů se již vrátit nemůže,“ vysvětlil primář Podkruš-

nohorské nemocnice následné
péče Petr Myšák. Rekonstrukce
prostor vyjde na 1 700 tisíc Kč
bez DPH. „Dostali jsme 1 300
tisíc Kč od města, zbytek musíme
doplatit ze svého rozpočtu. Město
má zájem na posilování sociální
péče v Litvínově, a proto naše aktivity podporuje. Na vybavení se
pokusíme získat dotace,“ doplnila Hana Sošková. Podle ředitelky
Krušnohorské polikliniky bude

díky nově vzniklým lůžkům zcela porytá potřeba Litvínova pro
tuto formu péče. Krušnohorská
poliklinika už provozuje 40 sociálních lůžek ve zdravotnickém
zařízení. Celkem jich tak bude
v Litvínově k dispozici až 52.
Péče na takovém lůžku je hrazena z prostředků klienta a dále
z prostředků MPSV jakožto
příspěvku na péči dle kategorie
soběstačnosti klienta.
(pur)

V Podkrušnohorské nemocnici následné péče přibudou sociální lůžka.

Prázdniny s Jaklíkem jsou plné zábavy
LITVÍNOV - Každý prázdninový den mohou janovské děti trávit
v nízkoprahovém centru Jaklík. Navíc si jeden týden v červenci a jeden týden v srpnu mohly užít příměstský tábor.
Celý rok zaměřila prevetistka
Městské policie Litvínov Michaela Hejčová na to, aby děti
hledaly své talenty a uvědomovaly si své osobnosti. „Naším
cílem je, aby si děti uměly vybrat
svůj životní cíl. Uměly si vybrat
povolání. Bojujeme proti stereotypům. Děti žijí v sociálně vyloučené lokalitě, musí uvěřit, že
mohou svůj život změnit, že mohou být úspěšní v práci, kterou si
vyberou, i když rodiče nepracují
a žijí ze sociálních dávek,“ říká
preventistka. Prázdniny v Jaklíku proto nejsou jen o hlídání.
Pro děti je tu připraven program, který odpovídá celoročnímu plánu Jaklíku. „Hrajeme si,

P

tvoříme, zkoušíme různá povolání. Každý den chodí hodně dětí.
To nás těší. Většinou chodí děti,
které k nám dochází i během
školního roku. Vytipovali jsme
ty nejaktivnější a ty za odměnu
bereme na příměstský tábor,“
prozradila Michaela Hejčová.
V červenci si děti užily lanový
park v Oseku, vyzkoušely si pracovat na Farmičce u Kačenky,
podívaly se do Dopravních podniků měst Mostu a Litvínova, do
porcelánky Dubí a poslední den
trávily v Jaklíku při hře na povolání. „Během týdne si děti ověřily
své dovednosti, vyzkoušely si malovat porcelán. Podívaly se do dopravních podniků, aby si mohly

říct: Jo práce řidiče by mě bavila.
V Jaklíku jsme si hrály na číšníky
a servírky. V srpnu nás čeká sice
jiný program, ale cíl stejný. Děti
si budou zkoušet, jaké povolání

by je bavilo,“ vysvětlila preventistka. V srpnu tak na děti čeká
například výlet do pastelkárny
v Praze nebo si zahrají na pošťáka.
(pur)

Děti z Janova vyjely do lanového centra v Oseku.

orušené paragrafy

Po hostech
skleničkami, na policii
plivance

viněnému za toto jednání hrozí
až čtyřletý trest odnětí svobody.
Cizinec je stíhán na svobodě.

MOST - Komisař mostecké
policie obvinil z přečinů násilí
proti úřední osobě a výtržnictví
23letého cizince. Ten byl v jednom litvínovském baru a zapomněl na slušné vychování.
V baru měl nadávat přítomným
osobám a házet po nich skleničky. Po příjezdu přivolané policie nereagoval na výzvy hlídky
a odmítal prokázat svoji totožnost. Následně jednoho z policistů udeřil do obličeje. Policisté
proti němu použili donucovací
prostředky. Ani při převozu na
policejní oddělení si neodpustil
nadávky a plivání. Skončil v policejní cele. Policisté u něj provedli dechovou zkoušku, která
byla pozitivní na alkohol. Ob-

Pervitin do vězení
v tužce
MOST - Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinů
nedovolené výroby a jiného
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 26letého
muže z Mostu a jeho 28letou
družku. Obviněný muž měl
svoji družku požádat o zaslání psychotropní látky. To žena
na jeho návod a pokyn učinila
a z pošty mu zaslala do jedné věznice v České republice
poštovní zásilku. Ta obsahovala i propisovací tužku, která
uvnitř ukrývala psaníčko z plas-

tu s obsahem krystalické látky.
Tu policie zajistila a odeslala
k provedení odborné expertizy.
„Bylo zjištěno, že jde o pervitin.
Obviněný Mostečan si usnesení
převzal ve vězení, žena je vyšetřována na svobodě,“ uvedla policejní mluvčí.

Dron záminkou
krádeže
MOST - Přítomnost na cizím
pozemku zdůvodnil hlídce policie 20letý muž z Mostu tím, že
mu tam zalétl dron a že ho hledá.
Policisté, kteří byli na místo přivoláni sousedy, kteří neznámého
muže na pozemku rekonstruovaného domu zadrželi ve večerních hodinách, mu však nevěřili.
„Nakonec muž přiznal, že tam šel
krást. O tom také svědčily zborcené cihly umístěné ve dveřích jako

překážka proti vniknutí do objektu a nářadí z domu, které měl
u sebe,“ uvedla policejní mluvčí
mostecké státní policie Ludmila
Světláková. Vyšetřovatel mostecké policie muže obvinil z přečinu
krádeže. Policie podala podnět
na vazební stíhání. Obviněný je
vyšetřován na svobodě.

Nález dronu
MOST - Dron hrál roli i v dalším případu. Tentokrát se jednalo o skutečný dron. Ten přistál
na pozemku jedné Mostečanky,
která tento nález oznámila městským strážníkům. Na místo byla
vyslána hlídka městské policie,
která si model dronu částečně poškozeného s kamerou od
ženy převzala a tento nález bude
předán na Odbor vnitřní správy
Magistrátu města Mostu.
(sol)
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Nová ředitelka: „Plánuji zvýšit aktivitu seniorů“
MEZIBOŘÍ – Vyšší standard poskytovaných služeb, a rozvoj společenských vazeb s občany Meziboří, o to bude usilovat nová ředitelka zařízení Marcela Kačalová.
Nová ředitelka mezibořského
domova sociálních služeb Marcela Kačalová vyhrála výběrové
řízení, které na ředitele všech
příspěvkových organizací Ústeckého kraje vyhlásil zřizovatel.
Do domova přišla z Městského
úřadu Litvínov, kde působila přes dvacet let v sociálních
službách, v posledním období
jako vedoucí oddělení sociální
práce. Do výběrového řízení
šla s jasnou vizí, že chce úroveň
poskytovaných služeb seniorům
změnit. „Mám jasnou představu
o tom, že služby v pobytových
zařízeních takového typu jaký je
právě Domov soc. služeb Meziboří, mohou být na jiné úrovni,
než v současné době jsou. Lepší.
Dívám se na chod mezibořského
domova pohledem člověka zvenčí a vím, co bych chtěla změnit.
Pokud budou v zařízení pracovat
zaměstnanci, které bude jejich
práce naplňovat, pak budeme
schopni poskytovat vyšší úroveň
služeb všem našim klientům,“
říká Marcela Kačalová. První
týdny v nové funkci věnovala
proto ředitelka mezibořského

domova především komunikaci se zaměstnanci i klienty.
„Všichni zaměstnanci mají možnost sdělit mi své požadavky
a představy. Jde mi hlavně o to,
aby lidé pracovali v týmu. Chci
v nich vzbudit nadšení a zájem.
Chodím také přímo do provozu.
Sleduji, jak zaměstnanci komunikují mezi sebou a s klienty.
Chci přesně vědět, co se v zařízení děje. Od klientů se snažím získávat zpětnou vazbu,“ nastínila
první měsíc v nové funkci Marcela Kačalová. S novou ředitelkou čekají sociální zařízení také
změny. Ty by se měly pozitivně
dotknout především klientů.
„Plánuji zvýšit jejich aktivitu
například tím, že budou častěji
jezdit na výlety mimo zařízení.
To seniory motivuje a prospívá
jim to. Další prioritou je získávat
partnery, kteří by naše zařízení
podporovali. Například potřebujeme nový parkový mobiliář před
objektem domova čp. 102. Povrchové úpravy parku jsou hotové,
chybí ale multifunkční pódium,
lavičky s vyšší stabilitou, osvětlení. Až bude zahrada kompletně

Nová ředitelka Domova sociálních služeb v Meziboří Marcela Kačalová.
hotová, plánuji tu pořádat akce
nejen pro klienty zařízení. Například takové otevřené odpolední koncerty pro všechny. Chtěla

bych více zařízení otevřít obyvatelům města, propojit jeho život
s veřejným životem v Meziboří.
Užší by měla být také spoluprá-

ce s klubem seniorů a domem
s pečovatelskou službou, které
jsou v Meziboří velmi aktivní.
V Meziboří jsou pro aktivní život
seniorů výborné podmínky. Na
vysoké úrovni je také spolupráce
města se sociálním zařízením,
což mám v plánu zachovat,“ říká
dále Marcela Kačalová. Další
změna, kterou výhledově nová
ředitelka plánuje, se dotkne
kapacity mezibořského domova sociálních služeb. Měla by
přibýt místa ve zvláštním režimu, a to na úkor běžných míst.
„O místa ve zvláštním režimu je
ze strany veřejnosti velký zájem
a nestačíme uspokojovat poptávku. Služby se zvláštním režimem
fungují velmi podobně jako standardní služby pro seniory v domově, s tím, že jsou přizpůsobeny specifickým potřebám klientů.
Plánuji proto snížit kapacitu domova pro seniory a vytvořit více
míst se zvláštním režimem. S tím
samozřejmě souvisí i další vzdělávání zaměstnanců, na které je
ve zvláštním režimu kladeno více
nároků. Věřím ale, že společně
vše zvládneme tak, aby mezibořský domov sociálních služeb
i nadále poté poskytoval potřebné
služby na nejvyšší úrovni,“ uzavřela Marcela Kačalová. (pur)

Veronika Kubalová: Pomoc v hmotné nouzi
můžeme vyplácet poukázkami nebo po částech
MOSTECKO - Početné rodiny nepřizpůsobivých, které žijí ze sociálních dávek, majitelé bytů v sociálně vyloučených lokalitách, kteří si
od nájemníků závislých na dávkách vybírají neúměrně vysoké nájemné, šperky ověšení mladí lidé, kteří si auty jezdí před Úřad práce
ČR pro sociální dávky. To je zneužívání sociálních dávek, podvod,
který by se měl trestat. Kdo hlídá podvodníky s dávkami na Mostecku, jsme se zeptali ředitelky mosteckého kontaktního pracoviště
Úřadu práce ČR Veroniky Kubalové.
Jaké máte možnosti zabránit
zneužívání sociálních dávek?
V případě dávek státní sociální podpory se před jejich
vyplacením dá zabránit zneužití těžko. Můžeme jen důsledně zkontrolovat podklady,
které jsou pro nárok na dávku
rozhodné. Ověřovat platnost
dokladů totožnosti, vyloučit
falšování doložených dokladů
o zaplacení nájmů apod. Pracovníci tohoto oddělení ale nemohou provádět místní šetření

v rodinách, ani jiné kontroly.
V mnoha případech si musíme
vystačit například jen s čestným prohlášením klienta, jehož
pravdivost nemáme možnost
nijak ověřit. Nemáme pravomoc kontrolovat ani majetkové
poměry klienta, tedy ani jejich
výpisy z účtů. Ve většině případů se neoprávněné vyplácení
dávek zjistí až ex post, a to buď
z podnětu jiných osob, pronajímatelů bytů, pracovníků v sociálních službách, nebo vyplyne

SPOLEČNOST SEVEROČESKÉ DOLY a.s., ČLEN SKUPINY ČEZ

PŘIJME DO SVÉHO TÝMU

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘE
A ELEKTRIKÁŘE VELKOSTROJŮ
Pracovní poměr
na dobu:

Předpokládaný
nástup:

Místo výkonu
práce:

neurčitou

ihned

Bílina

CHARAKTERISTIKA:

odborné práce při opravách
elektrických zařízení
(případně elektrických
zařízení velkostrojů)

nepřetržitý provoz
(dvanáctihodinové směny)

POŽADUJEME:

vyučení nebo ÚSO vzdělání
v oboru elektro
(možné i pro absolventy)
vyhláška 50/1978 Sb.
praxe na VN výhodou
ŘP sk. B výhodou

NABÍZÍME:
zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné společnosti

mzdové ohodnocení v závislosti na dosažené kvalifikaci a délce
odborné praxe 17 000–25 000 Kč
pracovní doba 36 hod. 40 min. týdně

benefity a zaměstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy
(průměrná výše benefitů na 1 zaměstnance je 43 000 Kč/ rok)
V případě zájmu vyplňte Dotazník uchazeče o zaměstnání na
www.sdas.cz v sekci Pracovní příležitosti/Uchazeči o zaměstnání/
Odkaz na dotazník (v případě problémů s odesláním je možné zaslat
scan vytištěného a podepsaného dotazníku na uchazec@sdas.cz)

Kontakt
Bc. Monika Peroutková,
tel.: 417 805 252, e-mail: peroutkova@sdas.cz

ubytovacích služeb. U dávek
mimořádné okamžité pomoci je
v praxi obtížné uhlídat, zda osoba prostředky skutečně využila
k účelu, na který byla dávka poskytnuta. Pokud se však orgán
pomoci v hmotné nouzi dozví,
že dávka nebyla využita „účelově správně“, může postupovat
obdobně a v případě opakované potřeby poskytnout dávku
pouze ve věcné formě nebo ji
v budoucnu opakovaně neposkytnout.

například ze spolupráce s jinými organizacemi.
Jak můžete postupovat, když
podvod s dávkami zjistíte?
Nejprve je nutné rozlišit, zda
se jedná o zneužití dávek, či
jen o neoprávněné vyplacení.
Nemusí být vždy zjištěn úmysl
klienta podvádět, může jít jen
o neznalost zákona. Pokud je
škoda nižší než 5 000 Kč, řeší se
situace přestupkovým řízením.
Klient v tomto řízení může dostat buď napomenutí, nebo mu
může být udělena pokuta až do
výše 10 000 Kč. V případech,
kdy je vzniklá škoda vyšší, je
zpravidla podáván podnět Policii ČR pro podezření z trestného činu.
Řešíte jiným způsobem zneužívání pomoci v hmotné nouzi?
U dávek pomoci v hmotné
nouzi je problémem skutečnost,
že dávky občas nejsou využívány k účelu, na který jsou poskytovány a neslouží tak pouze
k úhradě nezbytných základních potřeb, jako jsou potraviny, hygienické potřeby, oblečení
a úhradě nákladů spojených
s bydlením. Někteří klienti
z těchto dávek pořizují napří-

Veronika Kubalová
klad i alkohol a cigarety nebo
získané finanční prostředky
utrácejí v hernách. V případě,
kdy sociální pracovníci mají podezření na takovéto zneužívání
dávek, mohou příspěvek na živobytí poskytovat také ve formě
poukázky, kdy za poukázky již
alkohol či cigarety nakoupit nelze. Také jej mohou poskytovat
po částech, tedy ne jedenkrát
za měsíc, ale týdně nebo denně.
Doplatek na bydlení pak může
být v těchto případech použit
i bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nájemného nebo
služeb spojených s bydlením.
V praxi je poukázán přímo pronajímateli nebo poskytovateli

Pokud zjistíte neoprávněné užívání pomoci v hmotné
nouzi, můžete žádat vyplacené
peníze zpět?
U dávek pomoci v hmotné
nouzi obecně platí, že vyčíslený
přeplatek na tyto dávky získá
ÚP ČR zpět jen velice obtížně.
Přeplatek není z čeho strhávat, neboť je nutné při výplatě
ostatních dávek osobě zachovat nezabavitelné minimum.
V případě, že ÚP ČR zjistí, že ze
strany žadatele o dávku pomoci v hmotné nouzi či společně
posuzovaných osob dochází ke
zneužívání dávek, předáváme
tento podnět Policii ČR, společně s podklady potřebnými pro
posouzení, zda se jedná o trestný čin.
(pur)

Opuštění psi dostanou vyhřívané boudy
LITVÍNOV - Všechny boudy v litvínovském psím útulku by měly mít
už tuto zimu vyhřívání. Infra panely v boudách zajistí, že se zvířata
zahřejí i ve velkých mrazech.
„V části psích bud už tyto panely máme a osvědčily se. Do
zbytku je budeme instalovat
v nejbližší době,“ uvedl vedoucí psího útulku Štefan Horský.
Třináct panelů v hodnotě více
než patnáct tisíc korun pořídí
vedoucí psího útulku díky finančnímu daru Edity Jeppson
ze Švédska. „Náš útulek objevila na Facebooku. Kontaktovala
nás a stali se z nás přátelé. Chtěla opuštěným psům v Litvínově pomoci. Zeptala se, co nám

chybí a já si vybavil tuhé mrazy
uplynulé zimy. Infra panely byla
okamžitá volba,“ doplnil Štefan
Horský. Aby se pejsci mohli vyhřívat, je nutné ještě vybudovat
elektro přípojky. Na ty využije
vedoucí psího útulku finance,
které se díky dárcům nashromáždily na kontě Punťa. „Jsou
to smysluplně využité finanční
dary. Psům bude u nás dobře
i během zimy. Všem, kdo přispěli
na konto Punťa i dárkyni, která
nám zajistí třináct infra panelů,

Edita Jeppson.
velmi děkuji,“ poděkoval na závěr Štefan Horský.
(pur)
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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
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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

■ Koupím vojenskou vzduchovku vz. 35-45 a jiné druhy. Dále
flašinet a hrací strojky. Nabídněte
dohodou. Telefon: 603 335 591
■ Prodám soustruh na dřevo,
točná délka 55 cm, průměr vřetene 12 cm, motor je na 380 V/220 V,
příkon 550 W, plochý řemen. Cena
2 000 Kč. Telefon: 728 353 200
■ Prodám kachlová kamna, velikost 150 cm, šířka 35 cm, hloubka
35 cm, jsou už 100 let stará. Cena
2 000 Kč. Telefon: 728 353 200
■ Prodám obývací pokoj: šatní
skříň, sekretář, knihovna, válendu,
stůl + 4 židle, konferenční stolek.
Prodám pouze v celku. Telefon:
728 353 200
■ Prodám 4 židle – tonetky, tmavá barva, čtvercové. Cena 1 600 Kč.
Telefon: 736 469 724
■ Prodám držák na lupu s dvěma
klipsy, černé barvy. PC 600 Kč, nyní
100 Kč. Telefon: 736 469 724
■ Prodám bílý psací stolek – Ikea.
Šířka 120 cm, hloubka 60 cm, výška 70 cm. Cena 750 Kč. Telefon:
736 469 724
■ Prodám vyvýšenou dětskou
postel, borovice Ikea, š 90 cm,
v 170 cm, d 200 cm, bez matrace. Cena 1 500 Kč. Telefon:
736 469 724
■ Prodám koupelovou vanu
70x150 cm i se sifonem, bíle barvy.
Používaná jen krátce. Cena 550 Kč.
Telefon: 736 469 724
■ 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.
BYTY, DOMY

■ Přenechám zahrádku v kolonii Meziboří, elektřina, užitková
voda, pramen na parcele, zděný
altán i svah. 400 000 Kč. Telefon:
605 313 090
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

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

Sběr
jablek
v Itálii
informace:
tomas.siska33@gmail.com
720 363 433

■ 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
AUTO, MOTO

■ Prodám

skútr Piaggio Skipper 125, rok výroby 1995, najeto
10 000 km, bez STK. Cena 9 900 Kč.
Telefon: 608 966 661

Prodám dětský golfový bag (7-9 let),
půlset. Po prvním hráči, používaný rok
a půl. Cena 1.200 Kč (původní cena
3.700 Kč). Tel: 739 030 454
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Litvínov oba své první
přípravné zápasy vyhrál
LITVÍNOV - Tým extraligových hokejistů HC Verva Litvínov má za
sebou dvě přípravná utkání. V obou případech bl úspěšný a své soupeře porazil.

Hokejisté poměřili síly
v exhibici s házenkářkami
MOST - Ve středu 2. srpna čekal tucet hráčů extraligového
HC Verva Litvínov netradiční
program. Navečer si totiž zahráli házenou, a to rovnou s nejúspěšnějšími házenkářkami posledních let v České republice.
V mostecké sportovní hale
hokejisté sehráli exhibici s týmem Černých andělů, tedy
s DHK Baník Most. Mostecký házenkářský celek je vůbec

nejúspěšnějším ženským házenkářským týmem posledních
let v ČR. Dvanáct hokejistů tak
mělo možnost si nejdříve zahrát
proti Černým andělům a poté
se týmy promíchaly. Černí proti
bílým odehráli utkání 2 x 20 minut. V přátelské atmosféře několika stovek diváků se nakonec
radoval tým černých a litvínovští hráči si po utkání vyzkoušeli
i sedmimetrové hody.
(jak)

Stolní hokejisté se
utkali ve SVČ v Mostě
MOST – Letní pohár SVČ Most,
který zahrnoval trojici menších
turnajů, přerušil stolním hokejistům dvouměsíční soutěžní
přestávku. Turnaje byly součástí
příměstského tábora SVČ Most,
zaměřeného právě na stolní hokej.
Jejich startovní listinu tvořili
především účastníci tohoto tábora. Do Českého poháru byly
výsledky započteny jako nejnižší soutěžní kategorie a budou
mít jen malý vliv na konečné
hodnocení Českého poháru.
Nejúspěšnějším
účastníkem
byl David Kučera, který obsadil medailové pozice ve všech
třech zařazených disciplínách
stolního hokeje. Ještě během
letní přestávky vyrazí mostečtí
a litvínovští stolní hokejisté do
maďarského městečka Újszász. Odehrají zde druhý ročník

billiard-hockeyového Hungarian Open. Ten je součástí větší
akce, jíž je 22. ročník Hungarian Open ve Vietnamském badmintonu, známém také jako
Shuttlecock či Jianzi. Výsledky
Letního poháru SVČ MOST:
Billiard-hockey šprtec - Český pohár, kat. Expres: 1. Jan
Matuščín (BHC StarColor Most
B), 2. David Kučera (BHC 15.
ZŠ Most), 3. Jakub Hasil (BHC
StarColor Most B), atd. Air-hockey - Český pohár, kategorie B: 1. David Kučera (15.
ZŠ Most), 2. Dominik Kšanda
(Black Sharks Most), 3. Tomáš
Junek (Lom), atd. Táhlový hokej
Chemoplast - Český pohár, kategorie B: 1. Ondřej Černý (Černí Zlobři), 2. Ladislav Hegedüs
(Black Sharks Most), 3. David
Kučera (15. ZŠ Most)… atd.
(has, jak)

První přípravný duel před
novou sezonou sehrál proti celku Ústí nad Labem. Před 1 250
diváky svého soupeře zdolal
i bez řady hráčů loňské základní
sestavy, zejména díky výborné
první třetině, 6:3. Příležitost dostali hlavně hráči širšího kádru.
A řada z nich se hned napoprvé
zapsala do kanadského bodování. Z nových či staronových
akvizic se fanouškům představili
brankář Kantor, kterého později
střídal Soukup, obránce Baránek, slovenský útočník Matoušek, zkoušený odchovanec Matai, obránce Doudera a útočník
Helt. Ten se po zápase ke své pochvale vyjádřil: „Hraju o místo
a musím se snažit… Je nás tu asi
18 útočníků, nějakých pět půjde
pryč a třináct nejspíš zůstane.“
HC Verva Litvínov – Slovan
Ústí nad Labem 6:3 (4:0, 1:2,
1:1). Branky a nahrávky: 7. Nejezchleb (Havlíček), 7. Helt (Matai), 17. Březák, 19. Gula (Válek,
Matoušek), 35. Jícha (Gula, Vá-

lek), 60. Nejezchleb – 22. Macek
(Mlčoch, Uhlík), 31. Navarra
(Sladkovský, Hucek), 47. Macek.
Rozhodčí: Petružálek, Turčan Kokrment, Rozlílek. Vyloučení:
5:7. Využití: 1:0. Oslabení: 0:0.
Zásahy: Kantor 10, Soukup 14
- Volke 15, Krofta 16. Diváci:
1 250. Sestava Litvínova: Kantor (31. Soukup) – Sklenička
(do 40. min.), Kokeš, Doudera,
Baránek, Březák, Franc, Gula –
Matoušek, Válek (C), Jurčík (A,
do 40. min.), Doležal, Havlíček,
Nejezchleb, Helt, Matai, Dufek,
Jícha. Trenéři Rulík, Stránský.
I ve druhém přípravném zápase doma proti soupeři z WSM
ligy Litvínov zvítězil, i když tentokrát až na nájezdy. Před 1 262
platícími diváky zdolal karlovarskou Energii 4:3.
HC Verva Litvínov – Energie Karlovy Vary 4:3sn (0:1, 2:1,
1:1 – 1:0). Branky a nahrávky:
24. Lukeš (Jánský, Hübl), 32.
Jánský (Hübl, Pilař), 52. Hořava (Kubát, Trávníček) – 11.

Stloukal, 40. Rohan (Kohout),
58. Griger (Tuominen, Stloukal). Rozhodčí: Luczkow a Turčan. Vyloučení: 3:4. Využití:
1:0. Oslabení: 0:0. Diváci: 1262.
Sestava Litvínova: Kantor – Dietz, Kubát – Sklenička, Pilař –
Kokeš, Sorvik – Lukeš, Hübl,
Jánský – Černý, M. Hanzl, Nicholls – Trávníček (C), Gerhát,
Hořava – 26. Helt, Havlíček,
Dufek. Připraven Spěšný. Trenéři R. Rulík, Stránský.
(jak)

V Mostě se hrál první
charitativní turnaj Rotaractu
MOST - Ve Sportovní hale v Mostě se uskutečnil první ročník charitativního turnaje v malém florbalu. O umístění se utkalo 8 týmů,
a to Rotaract Most, FBC Wings Most, FBC Vipers Most, Hej dá!, Tullamore gang, Specialisté, Město Most a Six Stones. Celkem se představilo 45 hráčů.
Hlavním organizátorem celého turnaje byl Rotaract club
Most, který použil výtěžek z celé
akce jako dar na pomůcky pro
hipoterapii a vybudování bosého chodníku pro děti ze Speciální a zvláštní školy v Mostě. Turnaj probíhal od 10 hodin a po
18 zápasech byl konečně znám
vítěz, kterým se stal tým Six
Stones, pod vedením kapitána
Lukáše Procházky. Na druhém
místě skončil tým FBC Vipers
Most s kapitánem Jiřím Skálou
a na třetím místě pak skončil
tým Rotaract Most, pod taktovkou zkušeného Jana Machovce.
Během celého turnaje se zároveň
bojovalo o titul hráče s nejvyšším počtem vstřelených branek.
To se podařilo kapitánovi týmu
Město Most Marku Hrvolovi,
který vstřelil 15 branek.
Celý turnaj se mohl uskutečnit
díky podpoře ze strany partne-

rů, a to zejména Sportovní haly
Most, která poskytla své prostory klubu FBC Wings Most, který zajistil sportovní vybavení,
a partnerů, kteří věnovali věcné
dary pro účastníky (Město Most,
Unicredit Leasing a ČSOB pojišťovna). „Za celý mostecký Rotaract mohu říci, že se akce velmi

vydařila. Na turnaji vládla přátelská atmosféra, nikdo se nepopral, nikdo se nezranil, vše vyšlo
nad očekávání. Při setkání zhodnotíme průběh turnaje a začneme
pomalu plánovat další akci,“ okomentovala první ročník charitativního turnaje v malém florbalu
Monika Bendlová, členka Rotaract clubu Most. Konečné pořadí turnaje: 1. Six Stones, 2. FBC
Vipers Most, 3. Rotaract Most, 4.
FBC Wings Most, 5. Hej dá!, 6.
Město Most, 7. Tullamore gang,
8. Specialisté.
(jak)

Petr Johana s fotbalem začínal
v Meziboří, v mládežnických kategoriích hrál za Litvínov. V roce
1995 hrál za FK Ústí nad Labem
a Slavii Karlovy Vary. Od roku
1996 hrál za Most. Od roku 2000
působil tři roky v týmu FC Slovan Liberec. Další dvě sezony
hrál za AC Sparta Praha, odkud
odešel na dvě sezony do tureckého týmu Manisaspor. Po návratu v roce 2007 odehrál sezonu
za Most a další dva roky strávil
v rakouského klubu SC Magna
Wiener Neustadt. Po dalším návratu do České republiky v roce
2010 hrál za Mladou Boleslav.
V listopadu 2012 dokázal v lize
vstřelit tři branky během dvou

utkání. V lize získal titul v roce
2002 s Libercem a v roce 2005 se
Spartou. V sezoně 2012/2013 se
probojoval s Mladou Boleslaví
do finále českého fotbalového
poháru proti Jablonci. Zápas
dospěl po remíze 2:2 do penaltového rozstřelu, který mladoboleslavští prohráli poměrem
4:5. Petr svůj pokus neproměnil,
napálil míč do břevna. V únoru
2014 přestoupil do druholigového FK Baník Most 1909, odkud
potom odešel do divizního Baníku Souš. V nadcházející sezoně se přesunul z pozice stopera
na post hlavního kouče A mužstva. V českém reprezentačním
A mužstvu Johana odehrál v le-

tech 2001–2003 celkem 13 utkání. Debutoval 2. června 2001
v kvalifikačním zápase proti
Dánsku (porážka 1:2). Poslední
utkání sehrál 12. listopadu 2003,
šlo o přátelské střetnutí s Kanadou (výhra 5:1).

Turnaj Českého
porcelánu v Mostě
Hráčky
mistrovského
DHK Baník Most čeká po
dvojzápase s německými vicemistryněmi z Thüringeru
další mezinárodní měření sil.
Od pátku 11. srpna do neděle 13. srpna se totiž v mostecké sportovní hale koná
další ročník mezinárodního
turnaje Českého porcelánu
Dubí. Kromě Černých andělů se ho zúčastní také Zvezda
Zvenigorod (RUS), Nantes
Loire Atlantique Handball (FRA) a HC Thüringer
(GER).

Hokejisté míří na
turnaj do Bielu
Hráči HC Verva Litvínov
sehrají o víkendu turnaj ve
švýcarském Bielu. V prvním
duelu se v sobotu střetnou
s domácím EHC Biel, v druhém, který hrají v neděli, pak
s týmem Ambri Poitta.

V neděli derby na
hřišti v Lounech
První mistrovské utkání
nového ročníku fotbalové divize čeká hráče Baníku Souš
už tuto neděli. Zajíždí na hřiště soupeře a představí se tak
při derby utkání s FK SEKO
na hřišti v Lounech.

Mostecký FK hostí
tým Jílového
Novou soutěž, krajský
přebor, po pádu z divize,
zahájí Mostecký fotbalový
klub na domácím hřišti. Na
Fotbalovém stadionu Josefa
Masopusta přivítá v sobotu
12. srpna celek FK Jílové.
Hraje se od 10.15 hodin.

Kombinovaný tým
začíná sezonu venku
Do nové sezony krajského
přeboru v kopané dospělých
vstoupí jako nováček kombinovaný tým Sokol Horní
Jiřetín/FK Litvínov venku.
Ten se představí v sobotu
12. srpna od 17.00 hodin na
hřišti v Brné.

Bývalý reprezentant Johana a dlouholetý gólman Unger se loučili s kariérou
MOST - Při benefičním utkání na rozlučku s kariérou dvou významných fotbalistů Baníku Souš, Petra Johany a Michala Ungera, se sešly známé tváře. A bylo na co koukat. Zápas hraný na dvakrát čtyřicet minut skončil remízou 9:9.
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Brankář Michal Unger s fotbalem začínal ve čtrnácti letech v Baníku Most, kde prošel
mládežnické kategorie až do
mužstva dospělých. Za dospělé
si párkrát zachytal v ČFL. Poté
přestoupil do Litvínova, kde

chytal za dospělé fotbalovou divizi. Následoval přestup do Baníku Souš, kde pomohl vychytat
z A. třídy postup do krajského
přeboru. Deset let pak působil
v sousedním Německu ve 4. lize
v Linde Schwandorf, Sebnitz
a v regionální souteži v Meissenu. Pak se vrátil do Baníku
Souš, kde týmu pomohl vykopat
postup do divize.
Tým Michala Ungera hrál ve
složení: Unger – T. Heidenreich,
Spilka, Spal, P. Bohata, Jamrich,
Jedinák, Scheithauer, Ihradský,
Kovář, Boček, Pátek, Popelka,
Hanus, J. Bohata, Štípek.
Tým Petra Johany nastoupil
ve složení: P. Kučera (41. Belaň) – R. Šírl, Koloušek, Belaň,
Procházka, Chaloupka, Zd. Kovařík, Hrubeš, Havlíček, Laibl,
M. Šírl, Christof, Nobst.
(jak)

Mostečtí sehráli první
zápas
Hokejisté Sport Mostu sehráli svůj první přípravný zápas na nadcházející mistrovskou sezonu, kterou odehrají
v krajském přeboru. Jejich
soupeřem byl ve středu večer
celek z WSM ligy Stadion Litoměřice.

Tréninky s Johanou
a Jedinákem
Baník Souš pořádá 30. srpna a 6. září tréninky s bývalým reprezentantem Petrem
Johanou a někdejším hráčem
Mostu Jiřím Jedinákem. Tréninky jsou zároveň náborem
pro mladé fotbalové talenty.
(jak)
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Zastávka na Jezeří, kam děti musely zdolat desetikilometrovou trasu až z Lesné.

S muzeem Po stopách Lobkowiczů
MOST - Oblastní muzeum v Mostě se stalo dějištěm atraktivních
a historicky zaměřených příměstských táborů pro děti. Opakovaně
se tu uskutečnil tábor Dílny Woodmaid zaměřený na historii Mostecka.

P

utování s Pračlovíčkem
nesl název letos zcela nový
příměstský tábor Oblastního muzea v Mostě, který proběhl ve dvou turnusech. „Tyto
tábory jsou výsledkem Archeoklubu Kadaň, jehož jsem také
členem. V Kadani už běží třetím
rokem a mají velký úspěch, a proto jsme je přenesli i sem k nám
do Mostu a Kadani bych za toto
moc rád poděkoval,“ uvedl Jiří
Šlajsna z mosteckého oblastního muzea, který také tábor vedl.
Každý z pěti dnů na táboře byl
věnovaný nějakému lidskému
období. „Začínali jsme starší dobou kamennou a lovci mamutů,
dále jsme přešli přes mladší dobu
kamennou a nejstarší zemědělce
do středověku a k době bronzové.
Pokračovali jsme do doby železné a končili až u experimentální
archeologie,“ přiblížil náplň tábora s Pračlovíčkem Jiří Šlajsna.

T

entokrát šly děti Po stopách Lobkowiczů a dozvěděly se více o šlechtických rodech u nás. Navázaly tak
na předchozí ročníky a baronku
Ulriku von Lewetzov. Děti ale
jen nepobývaly v muzeu. Vydaly se například na Lesnou,
kde nocovaly a odkud se vydaly na pěší pohádkovou cestu až
na zámek Jezeří, s nímž jsou
Lobkowiczové spjati. Užívaly
si ale také v oseckém kempu,
navštívily muzeum veteránů
v Litvínově… Druhý turnus
příměstského tábora Po stopách
Lobkowitzů se uskuteční ještě
v následujícím týdnu od 14. do
18. srpna. Rýsuje se i téma příštího ročníku. Mělo by se jednat
o historii odívání a bude probíhat workshopovou formou.

Na Jezeří se nemohla vynechat strašidla.

…a Putování s Pračlovíčkem

Děti se učily také vyrábět keramiku...

Jiří Šlajsna vysvětluje, jak vypadaly historické bojové techniky.

Foto s mamutem, maskotem tábora.

Děti tak mohly zkusit vyrábět
kamenné nástroje, mlít mouku
po pravěkém způsobu, upéct
si pravěké pečivo, dozvěděli
se více o Keltech a Římanech,
vyrobily si štíty a předvedly si
římskou bitvu. Navštívily také
chomutovské muzeum a na závěr je čekal výlet do archeoskanzenu v Březně u Loun. Dětí se tu
učily pravěké techniky, zkusily
si vyrobit štípané a kamenné
nástroje, střelbu lukem a také se
pustily do vaření pravěkého jídla, jakým byly například placky,
polévka z obilnin a zeleniny…
„Byli bychom velice rádi, kdyby
se mohl Pračlovíček uskutečnit
i příští rok. Zatím se všem dětem
tábor líbil, tak věřím, že se to podaří i příští rok,“ podotkl ještě
Jiří Šlajsna.
(sol)

Pračlovíčci si užili týden plný pravěkého dobrodružství.

