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UNIKÁT - Terakotová armáda přijíždí do Mostu
MOST - Ojedinělou a unikátní výstavu připravuje pro své návštěvníky mostecké oblastní muzeum na podzim tohoto roku. Těšit se
můžete na Terakotovou armádu císaře Čchin ze 3. století před naším
letopočtem.
Toto pohřebiště bylo největším svého druhu na světě
a někdy bývá označováno jako
osmý div světa. K vidění bylo
v České republice zatím jen
na dvou místech, v roce 2016
v Kladně a letos ještě v Karlových Varech. Mostecké muzeum se stane třetím. Přesný termín výstavy ještě není znám,
ale s největší pravděpodobností
by měli být terakotoví válečníci
v mosteckém muzeu k vidění
už začátkem října. Návštěvníci si je zde budou moci prohlédnout až do 7. ledna 2018.
„O přesném termínu zahájení
výstavy rozhodne Ústecký kraj,
který tuto výstavu podpořil,“
uvedla Eva Hladká z Oblastního muzea v Mostě.
První čínský císař Čchin Š‘chuang-ti dokázal v roce 221
př. n.l. sjednotit Čínu a ukončit
období chaosu mezi čínskými
státy. Ještě během jeho života
začali jeho poddaní stavět masivní pohřebiště, střežené obrovskou armádou z vypálené
hlíny - terakoty. Osm tisíc vojáků v životní velikosti ho mělo
chránit a pomoci mu udržet si

sílu i v posmrtném životě. „Putovní výstava představí 68 certifikovaných replik soch bojovníků
v životní velikosti, 2 sochy koňů,
zbraně a repliku bojového vozu.
Doprovodí ji několik komentovaných prohlídek a přednáška,“
prozradila dále Eva Hladká. Výstava je doplněna promítáním
filmového dokumentu o terakotové armádě v angličtině s českými titulky, fotokoutkem pro
návštěvníky a prodejem suvenýrů k výstavě, jako jsou klíčenky,
propisky, magnetky, jednotlivé
sochy, sady, repliky vozů, atd.
Výstava má nejen kulturní
význam, ale je také přínosem
pro Ústecký kraj. Jednak se díky
této kulturní akci otevírají cesty
k asijským partnerům, Ústecký
kraj chce tímto i přilákat více
turistů, podpoří rozvoj kultury,
ale půjde také o marketingové
promo Ústeckého kraje - a soukromých firem v případě sponzorství akce. Neposledně pak
výstava poslouží k navázání
nových kontaktů ve státní i soukromé sféře během otevírací ceremonie.
(sol)

Výstava proběhne pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a CzechTourism pro rok 2017. Organizátorem výstavy je Oblastní muzeum v Mostě,
příspěvková organizace. Poskytovatelem výstavy je GOVIN, s. r. o.

Milí čtenáři, během
letních prázdnin
bude týdeník Homér
vycházet jako
čtrnáctideník.
Příští číslo vyjde
8. září 2017.
 Hvězdná obloha
TEPLICE - Ve středu
30. srpna od 19 hodin
se za pomoci přístroje
planetária podíváte
na současný stav
oblohy. Uvidíte hvězdy
a souhvězdí, která se na
obloze objeví během
jedné pozorovací noci.
Pozorování začne
u posledních zástupců
jarních souhvězdí
a závěrem putování
bude podzimní
souhvězdí. Vstupné
40 Kč.
 Exkurze na kyselce
BÍLINA - V sobotu
26. srpna od 11 hodin
proběhne exkurze
světoznámé stáčírny
lázeňských léčivých
pramenů Bílinské
kyselky a Zaječické
hořké vody. Dozvíte se
o světové slávě kraje,
která většinu návštěvníků překvapí a spoustu dalších zajímavostí.
Vstupné 70 Kč.

Vánoční novinka,
ledové kluziště
MOST – Mostecká radnice plánuje vánoční novinku. Chce totiž do centra města opatřit mobilní ledové kluziště.
Kluziště by mělo mít rozměry
patnáct krát třicet metrů a fungovat by mělo nejen ale o Vánocích, ale nejméně po celou zimu
s tím, že město hledá pro tuto
plochu celoroční využití. „Ve hře
je několik variant, kam bychom
chtěli kluziště umístit. Vzhledem
k tomu, že bude spojeno s vánočními trhy, plánujeme, že bude
v docházkové vzdálenosti tak,
aby tam mohli jít rodiče s dětmi.
Proto ho umístíme v okolí magistrátu a Radniční ulice,“ uvedl
primátor Jan Paparega. Podle
vedení města je potřeba, aby
byly v dosahu ke kluzišti i inženýrské sítě. Jedno z míst, kam by
se ledová plocha mohla umístit,
je i borovicový parčík vedle magistrátu. „Otázkou zůstává, jaké
stanovisko dají vlastníci inženýrských sítí. Druhá věc je, že pokud
bychom kluziště umístili sem do
parčíku, muselo by dojít k vykácení několika borovic,“ připustil
primátor.
V parku vedle magistrátního
úřadu se nyní nachází kolem
padesáti vzrostlých borovic.
„Pozemek, kde je park, je brán
jako stavební rezerva, kde se kdysi uvažovalo s druhou budovou
magistrátu. Park dosud neslouží
nikomu, scházejí se tam pouze

problémoví lidé a narkomani.
Redukce stromů by pro případné
kluziště byla minimální a využití
parku by ale mohlo být několikanásobně větší. Rozhodně nepočítáme s vykácením parku kvůli
dvouměsíční záležitosti. Park by
se upravil, kluziště by zde bylo
celoročně a určitě by se okolní
plocha dala využívat i jinak, například by se sem daly umístit
promenádní koncerty a podobně,“ vysvětlil k možným záměrům náměstek primátora Marek
Hrvol s tím, že park není pro
umístění kluziště ještě definitivní variantou.
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Církev přidává bohoslužby
MOST - Církev československá
husitská v Mostě, se sídlem
v ulici Leoše Janáčka, mění čas
nedělních bohoslužeb na 17.
hodinu, a to každou neděli.
„Chceme jít vstříc obyvatelům našeho města, kteří by rádi
v nedělní podvečer uzavřeli modlitbou, důstojnou bohoslužbou
s pravidelnou svátostí Večeře
Páně. Spojením lidí dobré vůle
vejdeme do nového týdne s požehnáním a obohaceni o slovo, které
mnohdy pomůže vidět nelehké

záležitosti osobního života jinak,“
uvedl farář Vladislav Vojtěch
Hána. Stejně tak se mění bohoslužby v Litvínově, Studentská
750, každou neděli od 18 hodin.
„Nepříznivá doba ekonomického
a politického dění bere lidem to
nejpotřebnější, totiž vnitřní klid.
Věříme, že ryze česká, liturgická
církev se sedmi svátostmi bude
k dispozici nejen školám, ale
i tam, kde dosud působí (nemocnice, domov důchodců, hospic, ale
i věznice),“ dodává farář. (nov)

Premiéra měsíce: Baron Prášil
MOST - Kabaretně laděnou inscenaci Baron Prášil, kterou pro
mostecké divadlo napsal herec
Jiří Kraus, uvede na malé scéně
mostecké divadlo.
Jiří Kraus je zároveň režisérem a představitelem titulní
role. Příběhy Barona Prášila
byly mnohokrát parafrázovány jak v literatuře, tak ve filmu
i v divadle. Mostečtí diváci se
ocitnou v zapadlém německém
hostinci a spatří hravé a humorné divadlo s řadou scénografických efektů. Vyslechnou

neuvěřitelné historky a spatří
neiluzivní typ divadla; tedy takový, který se nebojí oslovit
diváka, nechat herce vystoupit
z role a komentovat situaci atp.
Nadto dostanou něco dobrého
na zub. A kdo by odolal kvalitní
krmi duchovní i světské?
V dalších rolích hrají Michaela Krausová a Michal Pešek.
Hudbu a texty napsali Tomáš
Alferi a Vít Herzina. Scénu
vytvořili Jiří Zajáček a Tomáš
Nedvěd. Premiéra inscenace je
8. září v 19.30 hodin.
(nov)

Veřejná sbírka pro Markétu
SKRŠÍN - Starostka obce Skršín
Kateřina Suchá oznámila zahájení veřejné sbírky pro Markétu
Schreiberovou z Dobrčic.
Sbírka je konána na dobu
neurčitou. Příspěvky můžete zasílat na účet č. 1154721220247/0100. „Markétka
Schreiberová se narodila v roce
2009 milujícím rodičům, kteří se z holčičky velmi těšili. Od
prvních krůčků a prvních slovíček uběhl jen krátký čas a její
maminka vážně onemocněla.
Holčičce zůstane v paměti nemocná, o berlích, často pobývající v nemocnici. Zemřela v lednu
2016, kdy bylo Markétce sedm
let. Upnula se na tatínka a on

jí věnoval veškerý svůj volný čas
a dával jí tolik lásky, kolik bylo
třeba, aby malé ulehčil nelehký
osud. Dne 19. 5. 2017 se tatínkovi Markétky cestou do práce
zastavilo srdce. Markétka zůstala jako sirotek v pouhých osmi
letech. Nyní navštěvuje druhou
třídu základní školy v Mostě
a s pomocí sestry, bratra a babičky se s nelehkou situací snaží
vyrovnat. Rozhodli jsme se proto
pro ni uspořádat veřejnou sbírku, abychom i my mohli udělat
její život alespoň trochu krásnější,“ vysvětlila důvody, které vedly k uspořádání veřejné sbírky,
starostka Skršína Kateřina Suchá.
(pur)

komunální politika

Užijte si prohlídku kostela v noci
MOST - Mostecký děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie se připojí k Hradozámecké noci. V sobotu 26. srpna se mohou návštěvníci těšit na netradiční noční kostýmovou prohlídku s průvodcem.
V kostele se také rozehrají všechny varhany.
Tradiční Hradozámecká noc,
kdy se hrady, zámky i některé
kostely otevírají i po setmění,
se uskuteční 26. srpna 2017 také
v mosteckém děkanském kostele, který letos slaví pětisté výročí
od svého založení. Návštěvníci
tu v sobotu 26. srpna mohou
absolvovat netradiční noční
kostýmovou prohlídku s průvodcem. Průvodce mosteckého
kostela Jiří Sirový bude vyprávět
o pohnuté historii tohoto gotického skvostu. „Mostecký kostel
se vždy připojoval k Noci kostelů.
Noc kostelů je ale o tom, že jsou
tyto památky otevřeny zdarma.
U nás v děkanském kostele se
ale vybírá vstupné, a tak jsme
se rozhodli, že se v letošním roce
přidáme k Hradozámecké noci
a uskutečníme i netradiční noční prohlídku,“ uvedla mostecká
kastelánka Ludmila Klimplová.
Noční prohlídka bude okořeněna o kostýmovou prohlídku.
„Naši zaměstnanci budou převlečeni za svaté patrony a návštěvníci budou moci - díky atributům, jež budou mít v rukou
- hádat, jak se jednotliví představitelé jmenují. Budou představovat všechny svaté, kteří jsou
umístěni v kostele. O těchto svatých se návštěvníci dozvědí při
prohlídce kostela,“ láká na Hra-

dozámeckou noc kastelánka.
Noční prohlídka kostela bude
mimo jiné okořeněná poutavým

vyprávěním varhaníka pana
Radka Turčáni, který však nebude o varhanách, umístěných
v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě, jen vyprávět, ale
bude na ně návštěvníkům také
hrát. „Varhaník rozezvučí všechny varhany, které tady v kostele

máme. Návštěvník si tak bude
moci udělat představu a bude
moci srovnat všechny rozdíly,

I

Cena za noční prohlídku
26. 8. 2017 bude pro dětské návštěvníky ve věku od šesti do
dvanácti let 70 Kč a pro dospělé
návštěvníky 100 Kč. Prohlídky se
uskuteční ve 22 - 23 hodin.

když se spustí tento jednotlivý
nástroj…“ prozradila dále Ludmila Klimplová.
(sol)

Hradozámecká noc
u sousedů

Foto: J. Haušild

V Ústeckém kraji se Hradozámecká noc se speciálním programem uskuteční
také na zámku v Benešově
nad Ploučnicí, na zámku
Červený Hrádek se středověkými pány zámku, na
zámku v Duchcově, kde budou oživené prohlídky s Casanovou, hradu Házmburk,
zámku Jezeří, kde se uskuteční v rámci hudebního
festivalu koncert k 450. jubileu Claudia Monteverdiho,
na zámku v Jimlíně, zámku
Krásný Dvůr, zámku Libochovice, zámku Ploskovice,
zámku Stekník a zámku Velké Březno.

Velké varhany kostela vytvořené 1739-41 Václavem Starckem z Lokte.

Záznamy z kamer v MHD už se mohou
využívat proti vandalům a agresorům
MOSTECKO - Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova si může
více „došlápnout“ na vandaly či agresivní cestující a další nešvary,
k nimž dochází v MHD. Dopravce v těchto dnech totiž získal povolení od Úřadu pro ochranu osobních dat, a může tak ukládat pořízené
záběry z kamerového systému.
Kamerovým systémem jsou
vybaveny nejen některé dopravní prostředky mosteckého
dopravce. Stejně tak jsou kamery i na některých zastávkách.
Data, která kamery zachycují,
se totiž dříve nikam neukládala.
Bylo možné sledovat situaci jen
tzv. live (naživo). „Již standardně
instalujeme kamerový systém jak
do salonů tramvají, tak i do autobusů. Vybaveny jsou tak nově
pořízené dopravní prostředky
našeho vozového parku. Ve vozi-

dlech SOR je umístěno vždy pět
kamer, v tramvaji EVO 1 jich je
dokonce osm,“ uvedl šéf mosteckého dopravce Daniel Dunovský.
Povolení od Úřadu na ochranu osobních údajů bylo pro
dopravce nutné, neboť při ukládání dat pořízených kamerami
dochází ke zpracování osobních
údajů. Zpracovávané osobní
údaje jsou například obrazové
záznamy fyzické podoby cestujících apod. Na jejich další

využití má právo ale výhradně
Policie České republiky při důvodném podezření na spáchání
trestného činu nebo přestupku.
Záznam může být vydán také
na vyžádání orgánů činných
v trestním řízení. „Kamerové
záznamy jsou uchovávány po
dobu tří dnů, po této době jsou
automaticky přemazány novými
daty,“ uvedl k záznamům dále
ředitel dopravního podniku.
Kamery by měly být pro dopravní podnik pomocníkem
proti vandalům, kteří ničí jeho
majetek, jako důkazní materiál
by záznamy mohly sloužit také
v případě agresivního a fyzického napadání revizorů, což
není v poslední době výjimkou.

Zároveň budou ale i ochranou
cestujícím. „Díky záznamům
bude možné například vypátrat potencionálního pachatele,
v případě napadení revizorů budeme mít teď už nejen zvukový
záznam, ale nově bude využitelný i obraz. Kamery jsou i na
některých zastávkách a zabírají
veřejné prostranství, sledují prostor před vozidly a budou sloužit
k ochraně majetku. Celkově budou kamerové záznamy prevencí
bezpečnostních rizik při hromadné dopravě osob. Záznamy
pomohou v případě přestupku,
dopravní nehody s účastí našeho
vozidla či jiné pojistné události,“
vyjmenoval možné využití záznamů ředitel Dunovský. (sol)

Trpělivost: V pěti ulicích se začne
opravovat poruchový vodovod a kanalizace
Vánoční novinka,
ledové kluziště
Kluziště by mělo být ledové
a bude mít vlastní technologii
na výrobu ledu. K úpravě ledu

I

Objevily se nápady nechat kluziště umístit například k Prioru
nebo k Repre. To ale považuje
radnice za nesmysl.

by zde sloužila rolba. Součástí
by měla být také půjčovna bruslí. „Jednalo by se o standardní
kluziště, jaké mají například
v teplické Olympii nebo i v jiných
městech. Kluziště bude mít mantinely a určitě by zde byl člověk,
který by měl plochu na starosti,

včetně půjčovny bruslí. Zvažujeme i vstupné, které by mělo být
ale spíše symbolické,“ doplnil
ještě Jan Paparega. Počítá se
i s osvětlením kluziště. V případě umístění a celoročního
provozu v parku u magistrátu
by město zde nechalo město
vybudovat i stabilní osvětlení.
„Pokud vše dobře dopadne, byli
bychom rádi, aby kluziště bylo
umístěno už na zahájení vánočních trhů,“ prozradil ještě primátor. Náklady na pořízení mobilní ledové plochy jsou zhruba
dva miliony korun.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST - V pěti ulicích v Mostě se začíná rekonstruovat nevyhovující
vodovod a kanalizace. Jedná se o ulice Alej Boženy Němcové, Spojovací, U Školy, Jána Kollára a Na Vyhlídce. Na vodovod je připojeno zhruba 250 obyvatel. Stavbu provede Severočeská vodárenská
s plánovanou investiční akcí města.
Rekonstrukce
vodovodu
v ulici Alej B. Němcové (od
křižovatky ulic Alej B. Němcové a Spojovací až po dům č. p.
1179/31 v ulici Alej B. Němcové) mají být dokončeny nejpozději do 15. září 2017. Dále
bude stavba pokračovat v ulici
Spojovací, U Školy, Jana Kollára
a Na Vyhlídce, a to nejpozději do 31. prosince 2017. Druhá
část rekonstrukce vodovodu
a kanalizace v ulici Alej B. Němcové (od domu č. p. 1179/31 až
ke křižovatce Chmelná a Jana
Opletala) bude pokračovat dle
klimatických podmínek v roce
2018.

Vodovod v uvedené lokalitě
se zástavbou rodinných domů
byl zprovozněn v letech 1935
- 1951. Řady jsou dožilé a poruchové. Kanalizace pochází
z roku 1960. Je tvořena betonovým a litinovým potrubím. „Potrubí vykazuje korozi místy nad
50 %, praskliny, díry ve dně
a prorůstající kořeny a kanalizační výtlak je inkrustovaný.
Kanalizace a vodovod jsou vedeny převážně v místní asfaltové
komunikaci a SVS rozhodla o jejich rekonstrukci převážně v nových trasách, pouze v části ulice
Jána Kollára a Na Vyhlídce dojde
k uložení vodovodu bezvýkopem

Do ulice Alej Boženy Němcové už vyjely bagry.
do stávající trasy,“ informoval
o stavbě tiskový mluvčí Severočeské vodárenské Jiří Hladík.
Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. srpna 2017.
Stavební práce by měly začít zhruba v posledním srpnovém týdnu a podle schváleného

harmonogramu mají být dokončeny do dvanácti měsíců od předání staveniště, tedy do 10. srpna 2018. Stavba bude realizována
v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k rekonstrukci
konstrukčních vrstev komunikace Alej B. Němcové.
(sol)

zpravodajství
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Aquadrom
čeká
odstávka

Těšte se
na nové
tobogány...
MOST – Mostecký Aquadrom čeká v druhé polovině září čtrnáctidenní odstávka. Během ní by se měl vyměnit stávající odbavovací
systém za nový. Letos se chystají ještě další novinky a překvapení,
které by pro návštěvníky měly znamenat zkvalitnění a zatraktivnění
služeb a nabídky.
Na mosteckém Aquadromu
se chystají novinky a zásadní opravy. Už za několik málo
týdnů se koupaliště v Topolové
uzavře, a to zhruba na dva týdny. „Odstávka proběhne ve druhé
polovině září, kdy dojde k výměně pokladního systému a čipových hodinek. Výměna bude trvat čtrnáct dní. Odstávky děláme
pravidelně, takže návštěvníci nic
nezaznamenají, žádný mimořádný výpadek provozu. Během
odstávky se budou ještě dělat
drobné další opravy a úpravy,
aby bylo vše připraveno pro novou sezonu uvnitř haly,“ informoval o odstávce Pavel Měska,
šéf účelových zařízení Technic-

kých služeb města Mostu, které
se o chod a údržbu Aquadromu
starají. Nový odbavovací systém
ulehčí život nejen zaměstnancům, ale zkvalitní a urychlí také
odbavování návštěvníků a bude
mít řadu dalších výhod.
Ačkoliv město avizovalo, že
by se měl Aquadrom uzavřít na
tři měsíce kvůli výměně dlažby
uvnitř plavecké haly, nakonec
tak tomu nebude. „Pokusili jsme
se vysoutěžit investiční akci na
výměnu dlažby uvnitř vnitřních
prostor. To se bohužel v letošním roce nepodařilo, protože se
do veřejné soutěže nepřihlásil
žádný uchazeč. Akce byla proto
přesunuta na rok 2018 s tím, že

budeme tuto akci soutěžit na začátku roku tak, abychom dostali
co nejlepší cenu,“ informoval
o změně mostecký primátor Jan
Paparega. Na výměnu dlažby
mělo město čerpat finanční prostředky z úvěru, který mělo již
zasmluvněný. Místo toho se ale
uskuteční jiná zásadní změna.
Ta by měla být pro návštěvníky
také zkvalitněním služeb, ale
i zajímavou atrakcí. Půjde totiž
o nové tobogány. „S technickými službami jsme se domluvili,
že náhradou za dlažbu se udělá
něco dalšího, co je potřebné. Rozhodli jsme pro nové tobogány,
protože ty stávající byly na hraně
životnosti,“ uvedl dále primátor
Paparega a ještě dodal: „Byli bychom rádi, aby technologie na
Aquadromu byly řešeny ve střednědobém horizontu, aby pak
nedocházelo k haváriím, které se
musejí nečekaně řešit.“

Tobogány jsou na Aquadromu v provozu od roku 2003.
„Za tu dobu jsou již fyzicky
opotřebované, protože se tam
vystřídalo velké množství lidí.
I když děláme pravidelnou
údržbu, potřebují tobogány výměnu a také chceme jít s dobou
a pro návštěvníky služby zkvalitnit, takže mohu prozradit,
že tobogány budou mít také
nové světelné efekty, které by
měli návštěvníci uvítat,“ uvedl k tobogánům Pavel Měska
z technických služeb. „Jsme
rádi, že můžeme naše koupaliště zatraktivnit a nabídnout
lidem nejen lákadla, ale také
vyšší kvalitu služeb. Tobogány
by mohly být v provozu ještě
do konce tohoto roku,“ doplnil
k chystaným změnám na koupališti ještě ředitel Technických služeb města Mostu Pavel
Hlaváček.
(sol)

Novinky u řidičských průkazů: Kdekoliv
na úřadě a bez papírové fotograﬁe!
MOST - Potřebujete si nechat zhotovit či vyměnit řidičský průkaz?
Budete to moci udělat kdekoliv na obecním úřadě. Skončí také platnost papírových fotografií. Úředníci si budou digitální podobu fotografií pořizovat sami nebo si ji opatří z registru.
Už od příštího roku by se
měly vylepšit služby na úřadech na odděleních registru
řidičů. „Vylepšení se týká vydání nebo výměny průkazů - bude
nově možná kdekoliv, nejen
v místě trvalého bydliště jako
dosud. Skončí také nutnost papírové fotografie (ta bude nadále nutná pouze u mezinárodních
řidičských průkazů), úřad si
nově opatří její digitální podobu
z registru veřejné správy, nebo
ji budou muset úředníci zhotovit vlastním fotoaparátem,“
prozradil chystané novinky
vedoucí odboru správních činností mosteckého magistrátu
Jaroslav Mareš a zároveň dodal:
„Negativem však bude zvýšení
poplatku za vydání průkazu stoupne z 50 na 200 korun.“
Zatím ale musejí řidiči postupovat při výměnách propadajících řidičských průkazů
či vyhotovení nových podle
stávajících pravidel. V případě
výměny řidičáků se žadatelé
musejí dostavit na úřad nyní

pouze v místě trvalého bydliště,
s sebou vzít jednu papírovou fotografii (formátu 30krát45mm)
a také doklad totožnosti včetně
stávajícího řidičského průkazu.
Formulář vyplňovat žadatelé
nemusejí, tuto činnost za vás
udělá úředník.

Více než třem tisícům
Mostečanů propadá
řidičák
Především v letošním roce by
měli být řidiči obezřetní a zkontrolovat si platnost svého řidičského průkazu.
Právě v roce 2007 se totiž vyhotovilo nejvíc řidičských průkazů v historii (v ČR 1 146 518).
Největší počet platných řidičských průkazů vypršelo podle
údajů ministerstva dopravy
během března, další masivnější
vlna propadajících řidičáků nastane během října a listopadu
tohoto roku.
„Dle statistik ministerstva dopravy se výměna řidičských prů-

kazů ve správním obvodu města
Mostu týká 5 175 řidičů,“ upozornil vedoucí odboru správních činností s tím, že doposud
si propadající řidičský průkaz
vyměnilo 1 962 řidičů. „Doposud zbývá vyměnit 3 213 řidičských průkazů,“ dodal Jaroslav
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Během roku 2017 vyprší platnost
více než 800 tisíc řidičských průkazů v ČR. Jedná se o průkazy
z roku 2007 s platností na 10 let.

Mareš. I přesto, že si letos musí
přijít řidičský průkaz vyměnit
více jak tři tisícovky řidičů, náporu se úředníci prý neobávají.
„Výrazný nápor neočekáváme.
Lhůta pro vydání řidičského průkazu je ze zákona 20 dnů, průměrně je vyroben však za zhruba
8 až10 dnů (i v letním období),“
dodává šéf odboru správních
činností.

Neplatný řidičák,
pokuta až několik tisíc
Propadlý řidičák by neměli
řidiči riskovat. Na úřadě sice
žádnou pokutu nezaplatí, ale
na silnicích by je mohl neplatný
řidičák stát i několik tisíc korun

pokuty. „Na oddělení matriky
a dokladů žádný postih řidiče
s propadlým řidičským průkazem při žádosti o jeho výměnu
nečeká. V případě, že je zastaven
policisty, je mu ale řidičák odebrán a celá záležitost je řešena
jako přestupek. V tomto případě
je pokuta dle zákona od 2 500 Kč
do 5 000 Kč,“ apeluje na řidiče
Jaroslav Mareš.

Potřebujete
mezinárodní řidičák?
Řidičský průkaz vydaný na
úřadě v ČR je platný v zemích
EU. Mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) doporučují úředníci
občanům v případě, že jej potřebují mimo země EU. Pro podání
žádosti je potřeba předložit platný doklad totožnosti a platný
řidičský průkaz a dále zaplatit
správní poplatek 50 Kč. Požádat o MŘP je potřeba osobně
a je vyroben na počkání. „V roce
2016 bylo vydáno celkem 311
mezinárodních řidičských průkazů. V letošním roce očekáváme
podobný vývoj,“ uvedl Jaroslav
Mareš z odboru správních činností.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
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Dne 8. srpna 2017 zemřel ve věku 77 let Jan Janovský, dlouholetý člen Rotary clubu Most.
„Byl to svérázný muž, prima parťák a milovník dobrého
vína,“ vzpomíná na svého kolegu a kamaráda někdejší
preziden a současný člen Rotariánů Bořek Valvoda. Jan
Janovský provozoval mimo jiné vinotéku a několik let byl
také majitelem mosteckého areálu Ressl. Zemřel po dlouhé
nemoci. Redakce vyjadřuje rodině upřímnou soustrast
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zpravodajství

Hlasujte pro Strážný dub
v anketě Strom roku
ÚSTECKÝ KRAJ - V celorepublikovém finále ankety Strom roku 2017
již několik týdnů bojuje o nejlepší umístění Strážný dub u budovy
generálního ředitelství Krajské zdravotní a sídla ústecké Masarykovy nemocnice. Hlasovat můžete ještě do poloviny září, a to pomocí
dárcovské SMS nebo připojením podpisu.

Dobrovolníci z teplárny
znovu vyvezli děti do zoo
MOSTECKO – Severočeská teplárenská pořádala už druhý
ročník projektu firemního dobrovolnictví v rámci pomoci Kojeneckému ústavu v Mostě pod
názvem SETEP DAY.
Stejně jako loni vyvezli zaměstnanci společnosti – dobrovolníci děti za hranice ústavu, konkrétně mezi zvířátka do
zooparku v Chomutově. Každý
účastník se během dopoledne
věnoval jednomu z dětí, kterému tak zprostředkoval nevšední
zážitek, pro jiné děti tak běžný.
„Svůj první projekt firemního
dobrovolnictví pod názvem SETEP DAY zrealizovala společnost
Severočeská teplárenská v loňském roce a svou pomoc nabídla
mosteckému kojeneckému ústavu. Den strávený s malými dětmi

s pohnutými osudy zaměstnance
nadchl natolik, že si přáli tuto
akci zopakovat,“ sdělila Miloslava Kučerová, tisková mluvčí
komořanské teplárny. Ani letos
se výprava neobešla bez emocí.
„Loni se akce neobešla bez slz
našich zaměstnankyň, letos se
přidaly i slzičky některých dětí,
které si své opatrovníky stačily
oblíbit,“ přiblížila mluvčí Kučerová.
Dobrovolníkům poděkovala
staniční sestra Stanislava Sladomelová: „S dětmi chodíme ven
pravidelně, ale abychom mohli
vyvézt více dětí najednou a někam dál, k tomu je potřeba více
rukou. Proto jsme za pomoc dobrovolníků opravdu rádi a uvítáme jejich pomoc i v budoucnu.“
(sol)

Hledají se svědci přepadení
MOST - Policie hledá svědky
přepadení. Potřebuje vyslechnout zejména muže a ženu, kteří
v noci ze soboty na neděli z 11. na
12. 8. kolem půlnoci procházeli
ulicí Česká a mohli by policii podat důležité svědectví. K napadení došlo u bloku 646 č. p. 1022.
Svědkové mohou zavolat na linku tísňového volání číslo 158.
Krátce po půlnoci se mladá
žena vracela domů, když k ní
náhle přistoupil neznámý muž,
chytil ji za krk a začal ji škrtit.
Ženu povalil na zem a ve škrcení pokračoval. Žena se bránila,
podařilo se jí ze sevření vymanit
a volala o pomoc. Muž útoku zanechal a z místa utekl. Napadená žena utrpěla drobná poranění, se kterými vyhledala lékařské
ošeření. Policie na místě provedla ohledání a zjistila, že na chodníku jsou kapky krve. S ohledem
na to, že nešlo o krev poškozené,
vydali se policisté zjistit, kam až
stopy od krve vedou. Ty vedly
k jednomu panelovému domu,
kde hlídka objevila rozbité sklo

u domovních dveří. Šetřením
na místě policisté zjistili, že
v domě byl na návštěvě jeden
muž se svou přítelkyní a pohádal se s ní. Při odchodu rozbil
sklo u vchodových dveří a poranil si ruku. Po chvíli k domu
přicházel muž, který odpovídal
popisu podezřelé osoby, a policisté ho zadrželi. Zraněnou ruku
se snažil schovat a hlídce tvrdil,
že se popral s kamarádem. Měl
pozitivní dechovou zkoušku na
alkohol. Vyšetřovatel ho na základě výsledků šetření obvinil
z přečinů ublížení na zdraví ve
stádiu pokusu, omezování osobní svobody a výtržnictví. Motiv
svého jednání zdůvodnil tím, že
měl vztek, protože se pohádal
se svou přítelkyní. A tak nejprve rozbil sklo a potom napadl
neznámou ženu,“ popsala celý
případ policejní mluvčí Ludmila
Světláková. Obviněnému hrozí
za tato jednání až tříletý trest
odnětí svobody. Policie nevylučuje zpřísnění právní kvalifikace.
(pur)

Nejvyšší fotbalová soutěž vypukla. Nově nese název HET
liga. Jak podotkl nedávno v místní hospodě jeden štamgast, zatím
to spíše vypadá na „hec ligu“. Ale
co už, uvidíme, jak tento hlas
lidu bude na konci sezony naplněn.
Čínská Slávie nakoupila mnoho zahraničních fotbalových
akvizic, stejně jako její letenský
rival Sparta, byť tedy to v letenském klubu zatím vypadá jako
nákup vysloužilých „římských
legionářů“.
K tomu přídavkem ještě letenský velkoklub angažoval italského trenéra, jehož jméno neumějí
tamní hotentoti ani vyslovit, plzeňské bouráky opět vede Pavel
Vrba, Milan Baroš už je zpátky
v Ostravě a Příbram už nehraje
nejvyšší soutěž. Toliko aktuální
výčet, byť se jistě ještě dalo mnohé doplnit.
Musím ale zatím konstatovat,
že velké fotbalové stadiony v Čechách a na Moravě jsou zatím
spíše chrámy nudy. Nic až tak

dramatického se na nich neděje.
Kdo chce zažít skutečné drama
po vzoru známého fotbalového
seriálu Okresní přebor, měl by
zajít na kopanou. Na okresní,
krajské či divizní hřiště.
Tam trenér trénuje, jak umí
a nehraje si u toho na velkomožného manažera, fotbalisti
jsou na hřišti hlavně proto, aby
předvedli něco s balonem, nikoli
proto, aby si ukazovali kabelky,
nebo kdo má jaké nové tetování či jaký nový vlasový gel momentálně používá, aby mu po
celou dobu 90 minut stály vlasy
na hlavě v pozoru či jinak pevně
upravené.
Diváci chodí proto, aby se pobavili, ne aby po sobě házeli dýmovnice či nově přimontované
sedačky.
Ostrý skluz modrého obránce
a podrážka drtí achilovku žlutému útočníkovi. Třicátá devátá
minuta a tělnatý rozhodčí poprvé
od úvodního hvizdu opouští středový kruh. Rozvážně a s patřičným nadhledem přichází k místu

Památný
strom
soutěží
pod číslem 10 a kromě dárcovské SMS lze pro něj hlasovat
také vyplněním podpisového
archu. Krajská zdravotní, jako
hlavní partner nominovaného
ústeckého dubu, nechala umístit podpisové archy na podatelny všech svých nemocnic a na
vybraná místa v ústecké Masarykově nemocnici. Mezi sběrnými místy, která jsou ve všech
pěti nemocnicích Krajské zdravotní, se můžete podepisovat na
archy i v mostecké nemocnici.
Konkrétně v podatelně pavilonu budovy A. „Podepsání archu
je zdarma, kdy hlasovat mohou
dospělí i děti, každý však pouze
jednou. Cena jednoho podpisového archu je 60 Kč, přičemž
poplatek za vyplněný arch uhradí statutární město Ústí nad Labem, které Strážný dub do anPřehled sběrných míst
podpisů - podatelny nemocnic Krajské zdravotní:
• Nemocnice Děčín– budova „B“
• Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem - budova „R“
• Nemocnice Teplice budova „H“
• Nemocnice Most - budova „A“
• Nemocnice Chomutov budova „B“

kety nominovalo. Výtěžek bude
využit na ošetření památných
a významných stromů v okrese
Ústí nad Labem, případně k jejich propagaci. Vítězný strom
bude navíc ošetřen zdarma,“ informoval tiskový mluvčí Krajské
zdravotní Ivo Chrástecký.

Při hlasování pomocí dárcovské SMS zprávy na telefonní číslo 87 777 je třeba do textu zprávy napsat „DMS STROM10 60“.
Každá osoba může poslat neomezený počet DMS, za každou
DMS získá strom 2 hlasy. Cena
dárcovské SMS je 60 Kč, z toho
59 Kč půjde také na ochranu
stromů v místě, kde finalista
roste. Hlasování vyplněním
podpisového archu i odesláním dárcovské SMS probíhá do
15. září 2017.
(sol)

Vybraná místa Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem:
• Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, zdravotnické potřeby - budova „L“
• Příjmová recepce ambulantních pacientů - budova „B“, 3. podlaží
• Příjmová recepce pacientů příchozích k hospitalizaci – budova „A“
• Informace a platební
místo dětského pavilonu
- spojovací chodba mezi
budovami „D1“ a „D2“
• Oddělení následné péče
v Ryjicích - budova vedení zdravotnického pracoviště

Strážný dub se nachází u sídla Krajské zdravotní v Ústí nad Labem.

Chobotničky pro novorozence
ÚSTECKÝ KRAJ/MOST - Krajská zdravotní získala pro dětské a dorostové oddělení mostecké nemocnice a pro novorozenecké oddělení ústecké nemocnice přes sto chobotniček pro své malé pacienty
od nadace Nedoklubko.

faulu a ukazuje modrému obránci žlutou kartu.
Spoluhráči zraněného útočníka to ale přijde málo a jde trest
doplnit.
Se slovy „ty už mě dlouho s.t

Hračky háčkují z vlny dobrovolnice ve svém volném čase.
„Chobotničky pro předčasně
narozená miminka z projektu
Mámy pro mámy používáme
téměř půl roku. Nejenže se líbí
maminkám, tatínkům a všem
příbuzným našich malých dětí
na jednotkách intenzivní a inter-

mediární péče, ale líbí se i nám,
zdravotníkům,“ uvedl Petr Janec, primář Novorozeneckého
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Podobně
jako rodiče oceňují zdravotníci
nejen funkci estetickou. „Chobotničky nemocniční prostředí
zdomácňují, dělají je vlídnější,

postranní čáře, za kterou je plot
a potok. Hřiště tam je trvale podmáčené a jakákoliv kombinace
vázne v blátě. Když zdržovat, tak
u potoka.
A zcela na opačném konci naší

konci loňského roku fotbalová
asociace České republiky momentálně bez předsedy.
447 gólů vstřelil ve své kariéře
v lize Josef Bican, král klubu ligových kanonýrů. 200 Kč je honorář pro hlavního rozhodčího
v utkání okresního přeboru.
A při jednání Zastupitelstva
města Mostu v září budeme už
poněkolikáté svědky zastupitelského folkloru tzv. zasvěcených
připomínek kolegy Jana Schillera ke kolegovi Josefu Tancošovi
na téma „Zelená je tráva, fotbal
to je hra a ten míč kulatý, věc je
záludná, tak si každý z nás na
něj pozor dej, po zemi ho pěkně
podávej.“ I když by se spíš hodila
třetí sloka slavného songu „Zelená je tráva, fotbal to je hra a ten
míč kulatý, věc je záludná, jen
se s ním hochu nepárej, ostrou
ránou góly rozdávej.“
Dlužno podotknout, že ještě
chvíli a budou fotbalovou tématikou postiženy i kolegyně zastupitelky. Což bych jim nepřál.
A tak se mi vždycky, když se

A už to opět začalo!
nebudeš“, chytá provinilce do
kravaty a trošku ho přidusí. Tělnatý rozhodčí nezaváhá ani vteřinu a tahá červenou kartu a posílá „Zorra mstitele“ ve žlutém
dresu do sprch.
„Ještě jednou a jedete všichni
domů“, uleví si nasupeně rozhodčí, kroutí hlavou a jde k postranní čáře, kde má nedopitý kelímek
s pivem.
Rád by tu horkou chvilku na
hřišti spláchl, když v tom vztekle
vykřikne: „ No do pr…e! A ještě
mám v pivu mouchu!“
Na jiném hřišti v jiném koutu
Čech zase domácí ve chvíli, kdy
ve druhém poločase vedou, odehrávají všechny balony k pravé

vlasti zase
všichni soupeři pečlivě
téměř celé
století hlídali, zda se
nepodvádí s úvodním losováním.
Vyhrát hod mincí o polovinu hřiště, na které mužstvo zahájí zápas, bývalo důležitější než úvodní branka utkání.
Hřiště totiž stálo ve svahu
a výškový rozdíl mezi oběma
brankami dosahoval téměř dvou
metrů. Kopat ve druhém poločase
z kopce je výhoda k nezaplacení,
to přece uzná každý.
A abych nezapomněl.
280 810, tolik členů měla na

lékařům a sestrám se v tomto
prostředí lépe pracuje. Z medicínského i praktického hlediska
chobotničky oceňujeme i proto,
že děti zklidňují. Novorozenci
si s chapadýlky hrají a mnohem
méně se pak setkáváme s tím, že
si vytahují kanyly nebo výživové
sondy,“ dodal primář ústeckého novorozeneckého oddělení.
V mostecké nemocnici, kam
pletené chobotničky od nadace
Nedoklubko také dorazily, tento
projekt rovněž vítají.
(sol)

kolega zastupitel Jan Schiller
přihlásí do diskuse s fotbalovou
tématikou, vybaví slova mojí
maminky, která vždy, když jsme
s tátou koukali na kopanou, konstatovala, „běžte už s těma vašima fotbalama někam…“.
Osobně bych i já oběma kolegům zastupitelům doporučil, aby
si svoje rozdílné pohledy a názory vyříkali někde po česku, nejlépe v hospodě u piva.
A my ostatní fotbaloví
fajnšmekři se můžeme jít podívat
na divizní Baník Souš nebo na
Mostecký FK, kde se hraje krajský přebor.
Takzvaný vrcholový fotbal mě
v českých podmínkách nezajímá
ani v televizi.
Na ten opravdový se zajdu
podívat na okresní, krajské či divizní úrovni a na ten skutečný si
raději zaletím do Anglie na Premier League.
Karel Novotný (před 43 lety
hráč Baníku Souš), člen Zastupitelstva města Mostu

zpravodajství
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Piloti trucků „Jedou na dřeň“
I vy letos můžete zachraňovat životy
MOST - K záchraně životů mohou přispět i v letošním roce návštěvníci prestižního závodu Czech Truck Prix, jehož jubilejní 25. ročník
hostí o víkendu 1. až 3. září mostecký autodrom. Zapojí se totiž po
loňské úspěšné premiéře znovu do projektu „Jedu na dřeň“.
Cílem projektu je pomoci co
nejvíce pacientům trpícím leukémií. Odevzdat vzorek krve,
a vstoupit tak do registru dárců kostní dřeně mohou opět
diváci, členové týmů i samotní
jezdci evropského šampionátu
okruhových tahačů (ETRC),
jehož je Czech Truck Prix součástí.
Vzorek krve vloni darovalo
249 návštěvníků, kteří výrazně
přispěli k záchraně lidských životů. „Věříme, že se letos přihlásí
ještě více dobrovolníků. Registrace trvá jen pár minut a zdravotníci odeberou krev bezbolestně.
Není se čeho bát a stojí to za to,“
vyzývá k zapojení do kampaně
obchodní a marketingová manažerka autodromu Jana Svobodová.

Roli ambasadorů projektu
„Jedu na dřeň“ při Czech Truck
Prix 2017 se ujmou sportovní
ředitel mosteckého autodromu Michal Marek (na snímku) a jezdec Petr Fulín mladší.
„Součástí mojí profese je
především dbát na bezpečnost
a tím také v přeneseném významu i na zdraví závodníků, kteří
jezdí na závodní dráze mosteckého autodromu. Dárcovství
kostní dřeně chápu jako aktivní
krok, kterým mohu opravdu někomu zachránit to nejcennější,
co máme. Život,“ vysvětlil svou
motivaci Michal Marek. „Není
mnoho co vysvětlovat. Jakákoli
pomoc druhým je sympatická,
zvláště pak taková, která má
skutečně cenu. A tou projekt
Jedu na dřeň bezesporu je. Proto

Petr Fulín
jedu na dřeň,“ přidal se talentovaný mladý závodní jezdec Petr
Fulín.
V České republice lékaři
odhalí přes 1 100 případů leukémie, tedy více než tři denně.
„Každý čtvrtý pacient přitom
správného dárce nenajde. Zápis
samotný je přitom velice rychlý

Michal Marek
a bezbolestný proces, ke kterému
stačí pět minut času a pouhé dva
mililitry krve. Navíc díky novým
metodám darování kmenových
buněk je i samotná transplantace zcela bezbolestná,“ upřesnila
Jana Sklenářová z organizačního týmu kampaně Jedu na dřeň.
(nov)

Jako táta
Rodiče zemřeli při autonehodě, když mu bylo sedm let. Svět
se mu najednou obrátil naruby.
Byl vždy tátův chlapeček, měl
veškerou pozornost svého otce.
Narodil se předčasně, byl drobnější a slabší než ostatní děti.
Matka nechodila do práce, pečovala o něj a o dům.
V jejím životě byl
on na prvním místě. Měl krásné dětství a najednou bylo
kolem něj prázdno.
Ten den pro něj do
školy přišla starší
sestra Milena. Ještě
studovala, ale už
bydlela sama v bytě,
který jí koupil otec.
Seděli spolu dlouho
do noci na posteli v ložnici rodičů
a brečeli. Tiskli se k sobě, až tam
nakonec usnuli. Ráno mu Milena řekla, že se nastěhuje k ní.
Bude se o něj starat. Neměli to
nijak jednoduché. Milena studovala poslední ročník, chodila
při tom na brigády, prala, uklízela, vařila. On jí pomáhal, jak
jen sedmileté dítě může. V nové
škole si nenašel kamarády, ale on
o ně ani nestál. Hodně se učil,
snažil se, aby dělal sestře radost.
Když se v noci učila ona, bral si
polštář a deku k ní do pokoje,
díval se na ni a usínal při světle
malé lampičky. Milena byla jediným jeho člověkem. Upnul se
k ní z celé své duše. Když Milena dostudovala a našla si práci,
bylo všechno lepší. Prodali dům
po rodičích a koupili si ve městě
větší byt. Milena měla víc času.
Jezdili na výlety, chodili do kina.
Miloval svou sestru nade všechno. Bylo mu deset let, když si
Milena našla muže. Přivedla ho
jednou domů a představila mu
ho. Hned na první pohled mu
bylo jasné, že toho chlapa nesnáší. Jak se na Milenu díval a dotýkal se jí. V jeho gestech cítil
majetnický postoj. Snažil se mu
vyhýbat. Věděl, že ten chlap není
pro Milenu dobrý partner. Po
krátkém čase se k nim přistěhoval. Ráno ho potkával v koupelně, seděl s ním u jednoho stolu,
díval se, jak poplácává Milenu
po zadku. Nesnášel, když Milena vyprávěla o své práci a ten
chlap se jen přezíravě ušklíbal
nebo nějakou poznámkou její
vyprávění zlehčoval. Pamatoval
si, jak se choval otec k matce.
S láskou a úctou, kterou ve vztahu své sestry a jejího přítele necítil. Trápilo ho to, uvědomoval
si ale, že Milena je s tím chlapem
šťastná. To bylo nejdůležitější.
Pak Milena otěhotněla. Myslel
si, že teď už bude všechno v pořádku. Chování Milenina partnera se ale ještě zhoršilo. Milena
snášela těhotenství špatně, musela často ležet, nikam nechodila. On si ale neodpustil večerní
výlety do kaváren a za přáteli.
Vracel se domů pozdě v noci.
S Milenou se hádali za zavřenými dveřmi ložnice, on je ale
dobře slyšel. Nikdy neusnul, dokud si nebyl jistý, že i Milena spí.
Když ale Milena ležela v posteli
a tiše brečela a čekala na svého
muže, čekal s ní. Hádky byly
už na denním pořádku. Milena
měla oči zarudlé pláčem. Byla
v pátém měsíci těhotenství, když
ji ten chlap poprvé uhodil. Slyšel tu hádku, sestřin pláč i rány.
Seděl na posteli, dlaně si tiskl na
uši a myslel na otce. Kdyby žil,
nikdy by to nedovolil. Díval se
na své slabé ruce. Věděl, že se
tomu chlapovi nemůže postavit.
Věděl ale také, že ho nemůže nechat, aby ubližoval jeho sestře.
Jen si neuměl představit, co má

5
SOUDNIČKA
udělat. Z dalších hádek, které od
té noci následovaly, pochopil,
že si chlap našel milenku. Mileny se ale zároveň nechtěl vzdát.
Čekala jeho dítě a on se rozhodl,
že bude dělat hlavu rodiny. Už se
ke svým hádkám nezavírali do
ložnice. Křičel na
ní beze všeho i před
ním. Milena se často neudržela a rozplakala. Když spolu
byli sami doma,
bylo jim dobře.
Dívali se spolu
na filmy, Milena
připravila nějako
dobrotu. Povídali
si o dítěti, které se
brzy narodí. Snažil
se sestru přesvědčit,
aby se toho chlapa
zbavila. Milena se ho ale bála.
A chtěla, aby její dítě vyrůstalo
s otcem. Ten večer přišel domů
Milenin partner hodně opilý.
Milena bratra poslala do jeho
pokoje. Přes dveře slyšel, jak
se hádají. Milena zase brečela,
chlap na ni křičel. Pak ji začal
bít. Pootevřenými dveřmi sledoval, jak se Milena před ranami
krčila a chránila si břicho. Viděl, jak opilec pěstí poslal jeho
sestru k zemi, kde do ní ještě
několikrát kopl. Slyšel, jak sestře nadává. Pak odešel do ložnice, odkud se po chvíli ozvalo
chrápání. Milena ležela na zemi,
z nosu jí tekla krev, roztržený ret
a oko měla opuchlé. Na rukou,
kterými chránila nenarozené
dítě, se jí začaly dělat podlitiny.
Pozoroval, jak se pomalu zvedla na kolena a pak se posadila.
Podal sestře telefon. Chtěl, aby
zavolala policii a záchranku.
Musí se toho chlapa zbavit. Jinak příště zabije její dítě. Milena
ale odmítala. Omlouvala svého
přítele. Změní se, to jen že byl
opilý. Chtěla, aby její dítě vyrůstalo v úplné rodině. Smyla ze
sebe krev a šla si lehnout do jeho
pokoje. Ležel vedle ní, poslouchal, jak přerývavě a bolestivě
dýchá. Když si byl jistý, že spí,
vstal. V lednici vzal otevřenou
lahev vodky. V obývacím pokoji našel v popelníku nedopalek
cigarety. Opatrně otevřel dveře
do ložnice. Muž ležel na ustlané posteli oblečený. Ruce měl
rozhozené do stran a chrápal.
Polil vodkou polštář, deku i jeho
oblečení. Nalil mu alkohol na
vlasy. Počkal, až se alkohol vsákne a pak z lahve setřel své otisky
a vtiskl ji spícímu do ruky. Do
postele pohodil také nedopalek
cigarety. Poodešel od postele.
Škrtl zapalovačem a hodil ho na
postel. Alkohol okamžitě vzplál.
Rychle za sebou zavřel dveře
ložnice a otočil klíčem v zámku.
Stál v chodbě a slyšel, jak tam
ten chlap řve. Bylo to, jako kdyby řvalo nějaké zvíře. Díval se na
kliku dveří, za kterou ten chlap
bral. Slyšel rány do dveří. Když
řev konečně utichl, opatrně odemkl a vyndal klíč ze zámku. Odnesl ho do kuchyně a uložil do
zásuvky. Teprve pak vzbudil Milenu. To už byl cítit kouř v celém
bytě. Milena ho odvedla před
dům, vzbudila sousedy, zavolali
hasiče. Požár zničil celou ložnici, zbytek bytu ale hasiči zachránili. U dveří ložnice našli hasiči
ohořelou zkroucenou postavu
muže. Po dlouhém vyšetřování
došla policie i hasiči ke stejnému
závěru. Opilý muž si vzal alkohol a cigaretu do postele. Usnul,
postel zapálil a uhořel. Za dva
měsíce se narodila Mileně malá
zdravá holčička. Byl spokojený,
jeho sestra byla šťastná. On se
o to postaral. Jako táta. (pur)
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Novela zákona: Konec přivýdělku
a konec kšeftování s pracovní silou
MOST - Od konce června platí novela zákona o zaměstnanosti, která
zpřísňuje podmínky pro agentury práce. Dotkne se ale i nezaměstnaných. Ruší nekolidující zaměstnání, kterým si mohli evidovaní
uchazeči o práci přivydělat až 5 500 Kč měsíčně.

Konec přivýdělku

17. srpna před šedesáti lety si své ANO řekli manželé Karel
a Marie Havlovi z Litvínova. Po šedesáti letech svůj manželský slib
obnovili při diamantové svatbě v obřadní síni v zámku Valdštejnů.
K slavnostní události přijeli dobovým vozem, které jim jako svatební dar poskytl spolek Veteráni Litvínov.
(pur)

Počet nezaměstnaných v Ústeckém kraji v červenci poklesl o půl procenta. V současné
době eviduje krajská pobočka
v kraji 36 533 uchazečů o práci.
Ti všichni už nemají možnost
přivydělat si polovinu minimální mzdy a být stále v evidenci
nezaměstnaných díky nekolidujícímu zaměstnání. Tato
možnost podle novely zákona
skončila před měsícem. Nově to
bude umožněno jen na dohodu
o pracovní činnosti či v pracovním nebo služebním poměru.
Uchazeči o zaměstnání, kteří
na dohodu o provedení práce
pracují, se musí do tří měsíců
ode dne nabytí účinnosti novely
rozhodnout, zdali si práci ponechají, nebo zdali budou chtít
zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání.

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

Na neschopnost
potvrzení
Novela s účinností od 1. října 2017 také zavádí režim dočasné neschopnosti uchazeče
o zaměstnání plnit povinnosti
vyplývající z vedení v evidenci
kvůli nemoci či úrazu. Například,
když nemocný uchazeč o práci
nemůže docházet na kontaktní
schůzky se sprostředkovatelem,
nebo s případným zaměstnavatelem, za kterým ho z úřadu práce
zprostředkovatel pošle. Uchazeč
bude povinen doložit svoji nemoc, úraz, ošetření či vyšetření
u lékaře na příslušném závazném potvrzení. Největší dopad
má ale novela na agentury práce.
Agenturní pracovníci na tom
byli totiž často o poznání hůře
než kmenoví zaměstnanci firmy.
„Pracoval jsem jako zaměstnanec

Kauce pro agentury
Novela u agenturního zaměstnávání zavádí kauce, kterou budou muset agentury práce složit. „Jde nám zejména o to,
aby zprostředkování zaměstnání
prováděly seriózní agentury práce, které mají potřebné zázemí
a splňují určité standardy. Proto
budou muset agentury, a to i ty,
které už povolení k agenturnímu

zaměstnávání mají, složit kauci
ve výši 500 tisíc korun. Agenturní zaměstnanci také už nesmí
mít nižší platy a horší pracovní
podmínky v porovnání s běžnými zaměstnanci,“ uvedl náměstek ministryně pro řízení sekce
zaměstnanosti Jiří Vaňásek.
Kauce má eliminovat účelové
zakládání agentur práce, jejichž
prostřednictvím dochází k obcházení zákonů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního
zabezpečení. Agentura práce
a jejich klienti jsou dále povinni zabezpečit, aby pracovní
a mzdové podmínky agenturního zaměstnance nebyly horší
než u kmenového zaměstnance.
Proto musí dohoda agentury
s uživatelem obsahovat informace o pracovních a mzdových
podmínkách kmenového zaměstnance, který vykonává tutéž práci jako dočasně přidělený
pracovník. V Ústeckém kraji
v červenci klesl počet volných
pracovních míst o 232 na 9 837.
(pur)

Žlutočerné srdce bije i pro psí útulek

Jsme stabilní společnost zabývající se především výrobou ocelových
konstrukcí a komponentů do užitkových automobilů. Místo pracoviště Most.

LITVÍNOV - Dar v hodnotě 20 tisíc korun dostal litvínovský psí útulek od HC Verva Litvínov. Za peníze pořídil vedoucí psího útulku Štefan Horský 325 konzerv, kalové čerpadlo a dřevěné posezení.

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

jedné agentury. Vykonával jsem
stejnou práci u firmy, která měla
s agenturou smlouvu, jako její
kmenoví zaměstnanci. Měl jsem
ale daleko nižší plat. Později jsem
zjistil, že za mě agentura neplatila sociální a zdravotní pojištění.
Neměl jsem nárok na dovolenou
a celkově jsem byl v pozici méněcenného pracovníka. Podařilo se
mi ale získat u jedné firmy pracovní smlouvu a nyní úplně stejnou práci odvádím za mnohem
lepších podmínek,“ popsal svou
zkušenost s nepoctivou pracovní agenturou Kamil Procházka
z Mostu.

Finanční dar 20 tisíc korun pro
psí útulek v Litvínově je jen část
z letošního Konta našeho srdce.
„Kluci za každý vstřelený gól sezóny ukládají na konto 200 korun,
za přihrávku pak 100 korun. Tak
mezi sebou vybrali 64 tisíc korun.
Klub a Unipetrol konto dorovnaly

na 140 tisíc korun, které jsme v letošním roce rozdělili,“ uvedl Jan
Klobouček, vedoucí marketingového úseku HC Verva Litvínov.
Z konta dále klub plánuje podpořit sledge hokej a spolek Diahelp
pomáhající dětem s diabetem.
Spolupráce mezi litvínovským

hokejovým klubem a psím útulkem je už mnoholetá. „Začali to
individuálně kluci hokejisti, kteří
k nám chodili a pomáhali nám.
Za všechny bych jmenoval například Jakuba Petružálka, který se
opuštěným psům hodně věnoval.
V posledních letech se přidal už
celý klub. Jsme za to samozřejmě
moc rádi. Litvínovští hokejisté
jsou veřejností sledované známé
osobnosti, a tak nám pomůžou

vlastně dvakrát. Jednak konkrétním počinem, jednak tím, že na
útulek svou přítomností upozorní ostatní,“ poděkoval vedoucí
útulku Štefan Horský. O tom, že
letošní pomoc ze strany hokejistů
není ojedinělá, svědčí i nejnovější
plán Štefana Horského. „Vyrobíme pexeso z fotografií hokejistů
a psů. Fotek už máme dostatek,“
prozradil na závěr návštěvy Štefan Horský.
(pur)

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

Litvínovský útulek pro opuštěná zvířata podporují HC Verva Litvínov i samotní hokejisté.
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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

Rady města Litvínova

Dotace pro zámek

Kdo opraví Tylovku?

Ústecký kraj podpoří aktivity
na zámku Valdštejnů. Do
Litvínova posílá kraj dotaci
ve výši 30 tisíc korun v rámci
Programu podpory regionální
kulturní činnosti na rok 2017.
Dotace půjde na úhradu vystoupení uměleckých souborů a technické zajištění dílniček pro děti.
Další finance na akce v zámku
Valdštejnů věnovala městu společnost Unipetrol RPA. Neinvestiční dar ve výši 350 tisíc korun
je určen na podporu celoměstských akcí pořádaných městem,
zejména na konání akcí v zámku
Valdštejnů a Krušnohorských
Vánoc v roce 2017.

Radní doporučují zastupitelstvu města rozhodnout o výběru nejvýhodnější nabídky
na kompletní stavební úpravy
komunikací a chodníků a zpevněné plochy v ulici Tylova v Litvínově. Jedná se o rekonstrukci
podkladních vrstev komunikací, zpevněných ploch, dále jsou
řešeny parkovací plochy, stání
pro kontejnery a celkové estetické ztvárnění veřejného prostranství v této lokalitě. Součástí
úprav je i dopravní značení a veřejné osvětlení v lokalitě. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činila 32 mil. Kč. Ekonomicky nejvýhodnější nabíd-

ku podal účastník FREIBAU
s nabídkovou cenou 18 mil. Kč
včetně DPH.

Ad) Lavičková
vyhláška
Další postup města po zrušení tak zvané „lavičkové vyhlášky“ projednali litvínovští radní.
Vzali na vědomí rozhodnutí
soudu, který část vyhlášky ruší.
Své rozhodnutí Ústavní soud
ČR, i přes nesouhlasné vyjádření města, odůvodňuje například
tím, že pouhé sezení jinde než
na určených lavičkách nemůže
narušovat veřejný pořádek, a nelze jej proto zakazovat. V pří-

padě, že k narušení veřejného
pořádku dojde, mají obce podle
soudu jiné právní nástroje k řešení, jako například přestupkové
právo nebo právo na náhradu
škody. „Rada města doporučuje
zastupitelům vzít na vědomí nález Ústavního soudu ČR, schválit
jeho připojení ke zveřejněné obecně závazné vyhlášce a její doplnění o informační vsuvky a dále
vyčkat na aktuální vývoj ve věci
jednotného výkladu nálezu ze
strany Odboru dozoru a kontroly
MV ČR a podle něj následně připravovat návrh upraveného, respektive nového znění vyhlášky,“
uvedla starostka města Kamila
Bláhová
(pur)

fotoreportáž
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nu. Než se voda dostane do
kotle, aby se změnila v páru,
musí projít procesem demineralizace, dále se čistí v čiřiči a pískových, anexových
a katexových filtrech.

5

V kotelně bylo pěkně
vedro. Tři kotle jely na
plný výkon. Každý kotel se
zahřívá na 830 °C. Voda se
v kotlích mění na páru o teplotě 300 °C, která se dále dohřívá až na 470 °C. Přehřátá
pára míří do strojovny, kde
pohání turbíny a vyrábí elektřinu. V některých turbínách
pak jen jakoby mimochodem ohřívá i vodu do topení
a vodovodů v Mostě a Litvínově.

7

Mami, a kde se bere teplo?
KOMOŘANY - Po pěti letech otevřela komořanská teplárna své
brány veřejnosti. Každý měl příležitost na vlastní oči poznat, kde
a jak vzniká teplo, které využívají obyvatelé Mostu a Litvínova. Do
provozu teplárny se vypravilo 37 lidí.
Mezi návštěvníky se našli jak
malé děti, tak i pamětníci, kteří
v teplárně kdysi pracovali. Připomenout si staré časy přišel
také nejstarší účastník exkurze,
sedmasedmdesátiletý Pavel Vajnar, který téměř dvouhodinovou

prohlídku skvěle zvládl. Naopak
vůbec poprvé navštívila útroby
teplárny nejmladší exkurzantka,
Jarmilka Švehlová z Litvínova,
která přišla se svou babičkou
a šestnáctiletým bratrem Hynkem. „Na exkurzi nás upozor-

nila a přihlásila naše mamka.
Líbilo se nám tu, přišlo mi to
zajímavé,“ řekl Hynek, který si
navíc pochvaloval dárky, které
dostal po ukončení prohlídky
od mluvčí společnosti Miloslavy Kučerové. Kromě zdroje
si tentokrát mohli návštěvníci
prohlédnout i nedávno zrekonstruovanou výměníkovou stanici a kolektor v Mostě.
(pur)

2

6

Jen pro silné nátury je
výroba aglomerátu. Jedná
se vlastně o popílek, který
zůstane po spáleném uhlí.
Ten se v obrovských nádobách míchá s vodou, aby byl
následně využit jako podkladová vrstva pod asfalt
ve stavebnictví. Aglomerát
z komořanské teplárny například zpevňuje cesty kolem Matyldy, nebo je uložen
pod dálnicí z Chomutova do
sousedního Německa. Každý den po skončení práce
musí do stísněného prostoru
nádoby vlézt jeden člověk
se sbíječkou a stěny nádoby
ručně vyčistit.

1

1

Do komořanské teplárny
se vypravilo 37 lidí. Přivítala je mluvčí společnosti
Miloslava Kučerová (vlevo),
která je předala do odborných rukou svých kolegů
Lukáše Faltera a Jaromíra
Chodla. Zbývalo jen proškolit z bezpečnosti, nasadit helmy a skupinka mohla vyrazit
mezi kotle a turbíny.

2

Výroba tepla zajímala
i malé děti. Nejmladší
účastnice exkurze, Jarmila
Švehlová, dorazila s babičkou a bratrem. Technické
vybavení teplárny ji příliš
nezaujalo, ale udělala si jasno, kde se bere teplá voda,
která u nich doma teče z kohoutku.

6

9

7

8

Srdce i hlava teplárny je
ve velínu. Odtud bdělým
okem technici dohlíží, zda
je všechno, jak má být. Pára
o té správné teplotě putuje
do správné turbíny a zchlazená voda se pak vrací tam,
kam má.

3

První zastavení vedlo na
skládku uhlí, které se spaluje v teplárenských kotlích.
V zásobě ho má v současné
době teplárna 60 tisíc tun,
což při současném provozu stačí zhruba na měsíční
výrobu. Ze skládky se uhlí
posílá pásovým dopravníkem do zásobníků ke kotlům. Těch má teplárna deset,
v současné době jsou v provozu tři, v zimě jede ale až
sedm kotlů naráz. Každý kotel spotřebuje denně cca 600
tun uhlí. Od skládky uhlí pokračovala exkurze do úpravny vody. Cestou exkurzanti
řešili hádanku, jak vysoký je
teplárenský komín. 180 metrů nehádal nikdo.

8
5

4

Další
zastávka
byla
v Demi stanici, kde
se upravuje surová voda
z Ohře. Ta do teplárny přitéká třicet kilometrů dlouhým
průmyslovým vodovodem.
Teplárna k výrobě potřebuje
páru a k výrobě páry samozřejmě vodu. Hodně vody.
Při běžném provozu teplárna
spotřebuje 5 až 15 tun vody
za hodinu. Po dobu najíždění kotle je spotřeba vody
přibližně 100 tun za hodi-

Strojovna je jako jedna
velká hračkárna. Každá
turbína má svou lentilkovou
barvu a všechny přívody,
roury a další zařízení, které
k ní patří, je provedeno ve
stejné barvě. Skvělý zlepšovák v případě, že je nutné
něco opravit. Stačí jen říct,
jakou barvu hledat. Turbín
je ve strojovně komořanské
teplárny sedm. Některé vyrábí pouze elektrickou energii, jiné kromě energie také
ohřívají vodu. Do rozvodů
do Mostu a Litvínova posílají z teplárny teď v létě vodu
o 80 °C, v zimě 130 °C. Vrací
se jim šedesátistupňová.

9

3

4

Z nejvyšších pater komořanské teplárny je výhled
do krajiny přímo ukázkový.
Oči všech se ale stáčely k dopravníku, kterým si teplárna
pohodlně přiváží uhlí ze sousední Úpravny uhlí Komořany. Sem míří uhlí vytěžené
v místních lomech Československá armáda a Vršany.
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zpravodajství

Cestu z Mostu do Ústí urychlí nová spojka
ÚSTECKÝ KRAJ - Řidiči se mohou těšit na urychlení cesty z Mostu do
Ústí nad Labem. Svižnějšího cestování by se mohli dočkat díky nové
Kladrubské spojce. Plánuje se také obchvat Bíliny.
O pokračujících pracích na
rychlostních komunikacích po
celém regionu informovali při
pravidelné návštěvě hejtmanství
Oldřicha Bubeníčka Martin Vidimský, ředitel Správy Chomutov, a Petr Vacek z úseku výstavby Správy Chomutov Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD).
Zástupci Ředitelství silnic
a dálnic hejtmana Oldřicha

Bubeníčeka ujistili, že veškeré
započaté rekonstrukce a harmonogram prací platí. Cestu
řidičům z Ústí nad Labem do
Mostu by měla do budoucna
zrychlit Kladrubská spojka.
Ta propojí jižně od Teplic
silnice I/13 a I/18. „Vše běží
podle plánu. Od ministerstva
máme zelenou a stavba by tak
mohla začít již v roce 2020,“

Hejtman Oldřich Bubeníček (vpravo) se zástupci ŘSD.

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

odtajnil Petr Vacek z úseku
výstavby.
Velmi důležitá pro region
je dálnice D7, jejíž úsek vede
skrz průmyslovou zónu Triangle. ŘSD usiluje do několika let
o zkapacitnění této rychlostní
komunikace hned v několika
úsecích (obchvat u Panenského
Týnce, Loun a Postoloprt). Řeč
byla také o možném obchvatu Bíliny. Pracovníci ŘSD již
zadali projekt geotechnického
průzkumu. „Nyní budeme čekat
na posudky a následně zjistíme,
zda je reálné vybudování tunelů,
které by usnadnily život obyvatelům Bíliny a výrazně zrychlily
průjezd tímto městem,“ uvedl
ředitel Správy Chomutov ŘSD
Martin Vidimský.
(sol)

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018 S obědy do škol bude pomáhat i Ústecký kraj
ÚSTECKÝ KRAJ/LITVÍNOV - Krajští radní se rozhodli nepřipojit
k projektu Operačního programu potravinové a materiální pomoci vyhlášeného ministerstvem práce a sociálních věcí, ale založili si
vlastní program. S obědy pro děti z chudých rodin ve školách v Litvínově pomáhá společnost WOMEN FOR WOMEN a nadační fond
Drab foundation. Od začátku příštího roku by mohl pomáhat také
Ústecký kraj.
„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,“

vysvětlil při tiskové konferenci
náměstek hejtmana Martin
Klika. Podle analýzy odboru
sociálních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje 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.
V Litvínově využívá pomoci společnosti WOMEN FOR
WOMEN a nadačního fondu
Drab foundation hned několik
škol, nejen ta v sociálně vylou-

I

Téměř deset procent žáků ve
školách neobědvá, a to především z důvodu špatné finanční
situace jejich rodičů.

čené lokalitě v Janově. Aktuálně
Rada města Litvínova schválila
Základní škole Litvínov-Hamr
přijetí účelového finančního
daru od společnosti Drab foundation - nadační fond, Praha,
ve výši 24 304 Kč. Dar je určen
výhradně na úhradu měsíčních

záloh za obědové služby pro
období září až únor ve prospěch devíti vytipovaných žáků.
Cílem daru je pomoci dětem,
které se ocitly v situaci, kdy si
jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školní
jídelně. Dětem, jejichž situace
je dlouhodobá, které nemají
vidinu zlepšení situace a obědy
ve školní jídelně jsou mnohdy
jejich jediným pravidelným teplým jídlem. Dále radní schválili
Základní škole a Mateřské škole
Litvínov-Janov přijetí účelového finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN
ve výši 104 799 Kč. Účelový dar
bude v rámci projektu Obědy
pro děti použit na podporu dvaceti pěti školou vybraných sociálně znevýhodněných žáků, a to
ve školním roce 2017/2018.
(pur)

zpravodajství
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Uhelná maturita se vrací

Město rekonstruovalo pasáž
na náměstí 8. května
MEZIBOŘÍ - Během prázdninových měsíců byla dokončena
rekonstrukce pasáže před obchody na náměstí 8. května
v Meziboří. Ve špatném stavu
byly zejména opěrné sloupy
z kovu, které byly poškozené
močícími psy.
Agresivní kapalina způsobila částečnou korozi kovových
sloupů, které proto musela
renomovaná firma obnovit.
Částečnou rekonstrukcí prošlo i dřevěné obložení pasáže.
„Tato náročná rekonstrukce
byla zapříčiněna především
špatným dohledem páníčků

nad venčením jejich miláčků.
Rekonstrukce sloupů opravdu
zlepšila vzhled tohoto prostoru a je jen na nás všech, jak se
nám tu bude žít, a jak dlouho
nám to vydrží. Pro venčení
svých psů nepoužívejte kovové
sloupy v prostorách před obchody, ale využijte psího záchodku
a vybudovaných sloupků k uvázání na travnaté ploše,“ uvedl
starosta města Petr Červenka
a připojil poděkování každému
majiteli psa, který je k okolí
ohleduplný a svého mazlíčka
před obchody ke sloupům neuvazuje.
(pur)

U Koldomu přibydou
parkovací místa
Kromě matematiky a češtiny budou studenti maturovat i z uhlí
MOST - Třicet čtyři mosteckých studentů bude mít o jednu maturitu
navíc. Přesně tolik se jich dvacátého září vydá na Cestu za poznáním
uhlí s podtitulem Uhelná maturita. Projekt společně připravují už
třetím rokem Vršanská uhelná a Ekologické centrum Most pro Krušnohoří a letos si ho zájemci mohli vybrat z nabídky grantového programu Chytré hlavy pro Sever.
„Cílem projektu je umožnit
studentům, aby v průběhu pěti
etap blíže poznali hnědé uhlí
jako nerostné bohatství České
republiky, způsoby jeho těžby,
chemické a fyzikální vlastnosti,
výzkumné projekty související
s jeho těžbou, užitím i rekultivací krajiny po ukončení těžby,
ale i vývoj horního práva od
historie po současnost a také
možnosti vyššího vzdělávání
v báňském oboru,“ objasnila
Martina Černá, vedoucí eko-

logického centra. Za poznatky
o uhlí vyrazí tentokrát studenti mostecké Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní
akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy do povrchového
lomu,
Podkrušnohorského
technického muzea, navštíví
Elektrárnu Počerady, mostecké pracoviště Vysoké školy
báňské i Výzkumný ústav pro
hnědé uhlí.

Stejně jako v předešlých letech využijí studenti všechno,
co se dozvědí, ve svých prezentacích, které musí zpracovat na
zvolené „uhelné“ téma a předvést před odbornou porotou
složenou ze zástupců těžební
společnosti, školy a ekologického centra. „Studenti budou prezentovat nejen znalosti nabyté
v průběhu Cesty za poznáním
uhlí, ale také informace a poznatky, které si sami vyhledají či
nastudují. Komise přitom bude
hodnotit týmovou spolupráci,
věcný obsah, grafické zpracování
a samozřejmě i způsob prezentace,“ doplnila Martina Černá.
Nejlepší tým se může těšit na
věcné ceny od Vršanské uhelné
a účastnický certifikát.
(red)

V minulých ročnících si Uhelnou maturitu vyzkoušeli studenti mosteckého gymnázia a rovněž VOŠ, OA, SPgŠ
a SZŠ Most. Před odbornou komisí předvedli svou prezentaci na téma uhlí. Účastníci získávají certiﬁkát o
absolvování Uhelné maturity.
Foto: (pim)

V Meziboří uklízí lidé
ve veřejné službě
MEZIBOŘÍ - Meziboří využívá k úklidu města veřejnou službu. S Úřadem práce ČR uzavřelo město smlouvu, že takto zaměstná 15 lidí.
Meziboří se dlouhodobě
může pyšnit tím, že patří k nejčistším městům celého kraje.
Hlavní zásluhu na tom mají
dobře fungující mezibořské
technické služby, které mají
velkou podporu vedení města.
Úklid by ale nebyl možný v takovém rozsahu, pokud by Meziboří nespolupracovalo s Úřadem práce ČR. „Dlouhodobě je
spolupráce s Úřadem práce ČR
na velmi vysoké úrovni. V současné době využíváme na úklid
města 15 lidí na veřejně prospěšné práce, na které čerpáme
dotaci. Dalších patnáct lidí pomáhá s úklidem v rámci veřejné

služby,“ uvedl starosta města
Petr Červenka. Veřejná služba
byla opět zavedena v letošním
roce a má pomáhat vrátit dlouhodobě nezaměstnaným pracovní návyky. Navíc se veřejná
služba nezaměstnaným vyplatí.
Odpracují-li 20 hodin měsíčně,
přilepší si o 1 200 Kč. „Tomu,
kdo pobírá příspěvek na živobytí
déle než 6 měsíců a není aktivní,
nebo nemá nárok na podporu
v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci, klesne částka na živobytí
na existenční minimum, což je
2 200 Kč. Pokud naopak příjemce dávek v hmotné nouzi aktivitu
projeví, například nastoupí do

projektu organizovaného ÚP ČR,
nastoupí na rekvalifikaci, nebo
odpracuje minimálně 20 hodin
měsíčně v rámci veřejné služby,
výše příspěvku na živobytí se
nezmění. V případě jednotlivce
tedy bude nadále činit 3 410 Kč,“
vysvětlila princip veřejné služby
ředitelka mosteckého kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR
Veronika Kubalová. Vybavení
pro patnáct lidí ve veřejné službě zajistilo město Meziboří. Do
budoucna počítá také s tím, že
bude žádat o dotaci na koordinátora veřejné služby, tedy na
člověka, který by na práci nezaměstnaných dohlížel. „Kromě
úklidu města budeme tyto lidi
využívat také na údržbu zeleně,“
doplnil Petr Červenka. (pur)

LITVÍNOV - Alespoň částečně se
město rozhodlo vyřešit neutěšený stav s parkováním u Koldomu. Kapacita parkoviště před
obytným komplexem je nedostatečná a nové parkoviště je
v nedohlednu. Změnou značení
tu alespoň parkovacích míst přibyde.
Na základě podnětu od občana schválila Rada města Litvínova změnu v místní úpravě
provozu na pozemních komunikacích u Koldomu. „Změna
spočívá v úpravě parkovacích
stání. Úpravou uspořádání stojících vozidel vznikne navíc 14
parkovacích míst podél komunikace přilehlé k domu. Střední
část parkoviště zůstane beze
změn. Změna bude provedena
vybroušením části stávajícího
vodorovného dopravního znače-

ní a vyznačením nového dopravního značení. Zároveň dojde
k úpravě svislého dopravního
značení tak, aby bylo v souladu s vodorovným dopravním
značením,“ uvedl místostarosta města Milan Šťovíček.
V minulosti město plánovalo
výstavbu nového parkoviště,
které mělo být na pozemcích
přes silnici naproti Koldomu.
Několik nových parkovacích
míst přibylo u Koldomu v minulém volebním období rekonstrukcí příjezdové komunikace
k tenisovým kurtům. Kapacita
parkoviště je nedostatečná pro
obyvatele obytného komplexu.
Kolaps v parkování nastává
v letních měsících, kdy u Koldomu chtějí zaparkovat lidé,
kteří přijíždí na koupaliště.
(pur)
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inzerce

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

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

RŮZNÉ

■ Prodám Ottův slovník naučný
- vázaný v kůži, nutno vidět. Cena
dohodou - Litvínov. Telefon: 603
984 542
■ Kdo postaví v Mostě pergolu
– dřevo dodáme levně dohodou.
Telefon 607 277 880 volat večer.
■ Prodám oranžovou sedací
soupravu 3+1+1, spěchá. Zachovalá. Cena dle dohody. Telefon 607
784 645.
■ 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, knihovnu, 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.
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, úro-

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

veň, 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

AUTO, MOTO

■ Prodám zimní pneu na diskách na dojetí. Rozměry kol jsou
205/65R15. Cena za 4 kola 1.000
Kč. Telefon 606 151 598.

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

sport
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Házenkářky dvakrát změřily
síly s běloruským Gomelem
MOST – Házenářky DHK Baník Most jsou již v plné herní přípravě na novou mistrovskou sezonu WHIL. V úterním měření sil mezi populárními
Černými anděly a běloruským mistrem HC Gomel zvítězil mostecký celek.
Domácí hráčky sice ještě
v poločase prohrávaly o čtyři branky 13:17, nakonec ale

Zleva: Zdeněk Koza, Vlasta Morkesová a Lukáš Koťátko.

Letní crossﬁtové
závody prověřily
i sportovce ze Severu
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Jižní Čechy se v posledních třech letech
stávají oblíbeným závodištěm
ve stále ještě novém sportu,
v CrossFitu. Táborský tým T-Cross Tábor rozšířil i závodník
z Mostu, Lukáš Koťátko, který
je nedílnou součástí jednoho
z mála týmů v kategorii Masters
(nad 35 let).
„Konkurence se každý rok
zvyšuje. Tento sport je čím dál
více populární, především pro
jeho komplexnost, náročnost,
ale i partu lidí, kteří se tomuto
náročnému odvětví věnují,“ říká
kapitán týmu Masters, Zdeněk
Koza. „Jsme propagátoři tohoto
sportu především pro starší kategorie. Snažíme se dokázat, že
i když jde o náročný sport zahrnující plávání, běhy, gymnastiku,
vzpírání, veslování a mnoho dalšího, tak že to jde dělat i ve věku
překračujícím třeba čtyřicítku,“
pokračuje kapitán. „A Lukáš je
v naší kategorii, navíc je špičkový
sportovec, takže při výběru nebylo co řešit,“ dodal Zdeněk Koza.
A konkurence táborsko-mosteckému týmu ukázala,
kde je potřeba zapracovat. Tento letní závod prověřil 30 týmů
v pěti komplexních soutěžích

zvaných WOD. Prvním bylo
plavání v kombinaci s aerobními cvičeními, jako jsou kliky,
angličáky a dřepy s výskokem.
Druhý WOD byl silový, kdy disciplínou bylo najít maximální
výkon ve vzpírání, tedy nadhozu a trhu. Třetí WOD byl opět
více na fyzičku, kdy se prověřovalo na veslovacím trenažéru,
na Air Biku a pak následoval
běh na 400 metrů. Čtvrtý WOD
byl kombinací silového vzpírání
s fyzičkou, zakončený šplhem
na lano. Pátý, tedy poslední byl
o mrtvém tahu, shybech a tahu
saní. Vše samozřejmě kombinováno pro dva muže a jednu
ženu, tak aby vlastně nikdo neodpočíval a pokud cvičí všichni
tři, tak aby veškerá cvičení byla
synchronní.
V nelehké konkurenci tým
získal 23. místo z třiceti týmů.
Po závodu se ale všichni závodníci z týmu, tedy Lukáš Koťátko, Vlasta Morkesová a Zdeněk
Koza, shodli na tom, že v mnoha disciplínách překonali své
dosavadní limity, takže spokojenost se závody byla. Ale vždy je
na čem pracovat, takže již nyní
začíná příprava na další výzvy
s mládím.
(zk)

dokázaly utkání otočit ve svůj
prospěch v poměru 32:29. Další
přípravné utkání mezi oběma

celky pak proběhlo ve středu
23. srpna od 17.00 hodin. Most
vstoupí do mistrovské soutěže v sobotu 2. září, kdy zajíždí
k utkání na palubovku do slovenských Bánovců nad Bebravou.
(jak)

Mostecký Matuščín vyhrál Hungarian Open
ÚJSZÁSZ – Letní turnaje svědčí mosteckému Janu Matuščínovi.
Po vítězství v nedávném Poháru SVČ Most se mu tentokrát dařilo
i v maďarském Újszászi. Zvítězil zde ve druhém ročníku Hungarian
Open v billiard-hockeyi šprtci.
Dalibor Frýba obsadil třetí místo a i další mostečtí
a litvínovští hráči se umístili
v popředí výsledkové listiny.
Turnaj byl do WTHA Tour
zařazen jako nižší kategorie
Challenger. Zároveň byl součástí 22. ročníku Hungarian
Open ve Vietnamském badmintonu, rovněž známém
jako Shuttlecock či Jianzi.
Jeho se mostečtí hráči zúčastnili potřetí a pod názvem
Czech Lions obsadili mezi
třiceti zúčastněnými družstvy

28. místo. Soutěže ve stolním hokeji budou pokračovat
opět v polovině září. Výsledky
Hungarian Open - billiard-hockey šprtec – WTHA Tour,
kat. Challenger: 1. Jan Matuščín (BHC StarColor Most B),
2. Lola Oláh (Újszászi VVSE,
Maďarsko), 3. Dalibor Frýba
(BHC StarColor Most), … 6.
Jozef Matuščín (BHC StarColor Most B), 7. Marie Justrová
(Litvínov), 9. Ondřej Frýba (BHC StarColor Most B).
(has, jak)

„Soustředění proběhlo bez
větších obtíží. Bohatý program
zahrnoval krom juda také oblíbenou sebeobranu, základy ovládání chladných zbraní, jako jsou
nunchaku, hvězdice a vrhací
nože, a letos byl navíc obohacen
také o dril v ovládání krátkých
a dlouhých střelných zbraní,“
informoval Stanislav Smékal,
jeden z trenérů. Děti podle
něj měly možnost vyzkoušet

Neděle 27. 8.
08:30 - 10:00 Finále B, C - 200, 500 a 1000 m
10:00 - 11:55 Finále A
muži 200 m (K1, C2) | 500 m (K1, C1, K4) | 1000 m (C2, K4, C4)
ženy 200 m (K1, C1, K2) | 500 m (K4) | 1000 m (K1)
14:30 - 16:30 Finále - muži 5000 m (K1,C1) | ženy 5000 m (K1)
16:30 Slavnostní zakončení Mistrovství světa

Náš jediný zástupce ve
fotbalové divizní skupině
B, tým Baníku Souš, vyhrál
v druhém utkání podzimní
část soutěže. Při domácí premiéře nového kouče Petra
Johany porazil Velvary 3:0.
Teď jej čeká zápas na Meteoru Praha.

Mostecký fotbalový
klub vede soutěž

Kombinovaný tým
Horní Jiřetín/Litvínov
s bodem
Zatím se ziskem jediného
bodu zůstává druhý náš zástupce v krajském přeboru
dospělých fotbalistů, kterým
je kombinovaný celek Sokol
Horní Jiřetín/FK Litvínov.
V sobotu tým míří k dalšímu
utkání do Žatce.

Starší dorostenky
změřily síly se Slavií

JESENICE - Oddíly Judo Most, Judo Sokol Buštěhrad a Judo Kladno se zúčastnily společného soustředění v Jesenici u Rakovníka ve
dnech 6. až 19. srpna. Akci uspořádal oddíl Judo 15. ZŠ Most.

Sobota 26. 8.
08:30 - 10:30 Finále B, C – 200, 500 a 1000 m
10:30 - 13:00 Finále A
muži 200 m (C1, K2) | 500 m (C2, K2) | 1000 m (K1, C1, K2)
ženy 500 m (K1, K2, C2) | 1000 m (K2)
14:00 - 15:15 Parakanoe - finále na 200m
15:25 - 17:30 Semiﬁnále - 200, 500 a 1000 m

Souš porazila Velvary
a jde na Meteor

Hráči Mosteckého fotbalového klubu jsou po dvou
odehraných kolech v krajském přeboru dospělých
první. Vede se šesti body
před Slavojem Žatec a Neštěmicemi. V sobotu 26. srpna opět hraje doma, a to od
10.15 hodin proti FK Litoměřicko B.

Mladí judisté byli na soustředění v Jesenici

STRUČNÝ PROGRAM
Pátek 25. 8.
09:00 - 13:50 Rozjížďky - 200, 500 a 1000 m
15:30 - 16:00 Parakanoe - ﬁnále na 200 m
16:30 - 18:00 Semiﬁnále - 500 a 1000 m
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si střelbu z luku, vzduchové
pistole, legendární vojenské
vzduchovky VZ. 47, ale i Airsoftové útočné pušky AKS74
U a foukačky. Všichni nebojsové uspěli při putování strašidelnou stezku odvahy a jedlíci si
opékali buřtíky u pohodového
táboráku. Zájezd do železničního muzea byl pro všechny také
krásným zážitkem. Veselá maškarní zábava a diskotéky jistě

také děti pobavily. Prostě plno
her zábavy a spousty další legrace. „Třešničkou na dortu byla
návštěva našich nejlepších judistů. Letos se našim mladým sportovcům věnovala dvojnásobná
mistryně světa v judu Lenka
Königová a úžasní parťáci Lukáše Krpálka, Michal Horák
a Tomáš Knápek, reprezentující
naši malou zemičku na prestižních zahraničních soutěžích,“
doplnil trenér Smékal. V závěru
soustředění účastníci úspěšně
složili zkoušky na vyšší žákovské stupně kyu.
(jak)

Do Litvínova se po čtyřiceti letech vrátila
druhá liga, v neděli má premiéru
LITVÍNOV - Litvínovské národní házenkářky v loňské sezoně úspěšně vybojovaly postup do druhé nejvyšší soutěže v ČR. Do města se
tak vrátila druhá liga žen po více než 40 letech. Velmi mladý tým
je tvořen z vlastních odchovankyň a hráček dorosteneckého věku
a má jediný cíl, a to okusit vrcholnou soutěž národní házené a udržet se v ní.
Trenér Marek Tomčík popsal ambice týmu: „Většina
holek, které tvoří náš mladý
kádr, nemá s druhou ligou
zkušenosti. Neznáme ani sílu
našich soupeřek a spoléháme
se především na vlastní kvalitu.
Věřím, že nás případně první
dvě tři porážky neodradí a spíše
naopak budou holky motivovat, aby na sobě dál makaly.
Máme sice věkově mladý tým

a nezkušený, ale vidím v něm
potenciál,“ řekl Tomčík s tím,
že prvním soupeřem družstva
KNH Litvínov budou západočeské Blovice, které přivítá
Litvínov v premiéře soutěže
v neděli v 16 hodin na svém
hřišti vedle sportovní školy. Domácí Litvínov se bude
spoléhat na mladou útočnici
Zdeňku Bilohuščínovou, která
si společně s Nikol Dubovou

vyzkoušela první i druhou ligu
v nedalekém Žatci. Kádr před
sezonou posílila i bývalá hráčka Karolína Gajarská a trenér
sází především na její souhru
právě s Bilohuščínovou.
„Zdeňka má ve svém mladém
věku bohaté zkušenosti a věřím,
že Karolína se k ní přidá. Obě to
jsou rozdílové hráčky a mohou
nás táhnout. Věřím i v bojovnost
v obranné fázi, zde nemáme tolik
zkušeností, ale právě bojovností
bychom mohli držet se soupeřkami krok,“ dodal trenér Tomčík.
Litvínovské házenkářky se představí v premiéře 2. ligy v neděli
27. srpna od 16 hodin na domácím hřišti v Litvínově.
(jak)

Jediným mosteckým týmem házenkářek, který měl
na uplynulou neděli naplánované přípravné utkání,
byly starší dorostenky. Jejich
soupeřem byla pražská Slavia. Pražanky byly nakonec
úspěšnější a zvítězily 29:21
(15:9).

Proti Kladnu hrají
hokejisté ve čtvrtek
Extraligový tým hokejistů
HC Verva Litvínov sehraje své poslední přípravné
utkání před zahájením mistrovské sezony ve čtvrtek 31.
srpna od 17.30 hodin. Jeho
soupeřem bude celek Rytíři
Kladno.

V sobotu hraje Most
proti Klášterci
Hokejisté nového týmu
Sport Most Mostečtí Lvi vyzve v sobotu 26. srpna na
svém domácím ledě tým
Klášterce nad Ohří. Přípravné utkání začíná v mostecké
aréně v 18.00 hodin.

Starší žáci ještě na
soustředění
Starší žáci Basketbalového
klubu Baník Most jsou stále
ještě na soustředění v krušnohorské Hoře Svaté Kateřiny. To skončí v sobotu 26.
srpna závěrečnou grilovačkou pro kluky i rodiče. Ta začne v16.00 hodin. Poté kluci
odjíždějí domů.
(jak)
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Hipodrom slaví dvacetiny
MOST –Závodní dráhu Hipodrom Most už dvacet let tepou kopyta
ušlechtilých dostihový koní, lidé si tu zvyšují adrenalin při sázkách
na vítěze a schází se tu na společenské události dostihového sportu.
Kulaté výročí mostecký dostihový areál oslaví 26. srpna při vrcholné
události letošní dostihové sezóny.
V sobotu 26. srpna 2017 od
13.00 hodin Hipodrom Most
přivítá 18. PH HYDRAULIK
Velkou mosteckou steeplechase a jubilejní 20. Velkou letní
cenu Ústeckého kraje. Prvním
zmiňovaným dostihem bude
atraktivní překážková podívaná s dotací 300 000 Kč na 4 500
metrů. Tradiční Velká letní cena
je rovinový dostih I. kategorie
na 2 000 metrů o 135 000 Kč.
Celkem se během odpoledne
poběží 8 napínavých dostihů,
ve kterých se představí česká
dostihová špička. Oslavy se ale

neobejdou ani bez bohatého
doprovodného programu. Připraveno je vystoupení Karlovarského symfonického orchestru, který je jedním z nejlepších
a nejstarších v celé Evropě. Děti
čekají projížďky na koních zdarma, skákací hrad, soutěže ve
spolupráci s jednotkou sboru
dobrovolných hasičů a další zábavný program. Otevřené bude
také zbrusu nové dětské hřiště.
Přítomní pánové se mohou díky
spolupráci s Autodromem Most
těšit na 3D brýle ze závodní
dráhy nebo opravdový závodStavba začala.

ní automobil, ve kterém bude
samozřejmě možné se vyfotit.
Návštěvníkům bude k dispozici tradiční kyvadlová doprava

zdarma, která jezdí na trase OD
Prior, První náměstí, Čs. mládeže, konečná zastávka tramvaje
číslo 4 a Hipodrom.
(pur)

Závodiště dnes.
Původní výsypka.

Střípky z mosteckého hipodromu

Ohlédnutí za
historií mosteckého
hipodromu
Začalo to v roce 1970, kdy
vedoucího střediska chovu
koní ve Svinčicích u piva napadlo, že by na rekultivacích
mostecké výsypky mohlo
stát dostihové závodiště.
V roce 1975 byla projednána územní studie. Na
plánech nového závodiště se
podílel také Yann de Chevingy, přední světový odborník
v oblasti dostihového sportu.
Rekultivační práce na ploše budoucího závodiště byly
zahájeny v roce 1982.
Provoz závodiště byl zahájen v roce 1977. Areál neměl
tehdy tribuny ani věž rozhodčích. Tribuny byly postaveny v roce 1999, vážnice
a zázemí pro žokeje v roce
2003 a o rok později dostihová věž a dostihový klub.
V roce 2006 vznikl Konibar.
Historický tisící dostih se jel
na mosteckém hipodromu
v roce 2016.

Zakladatel hipodromu Jaroslav
Podolán.

• V roce 2001 hostil hipodrom Středoevropský Breeders´Cup,
během kterého se jelo šest dostihů nejvyšších kategorií.
• Na mostecké dostihové dráze padly české rekordy na 1000
a 1200 metrů.
• V roce 2013 se v Mostě konal sedmý ročník mezinárodních
jezdeckých závodů Endurance Day. Na start se postavilo 88
dvojic ze 23 zemí.
• Josef Váňa se stal nejúspěšnějším trenérem, jehož koně startovali v Mostě. Statistika jim připisuje 88 vítězství.
• V Mostě trénoval jeden z nejúspěšnějších českých koní Darsalam. Dokázal vítězit na grupových dostizích a byl vůbec
prvním koněm, který zvítězil v dostihu nejvyšší kategorie Gr.1
v Kolíně nad Rýnem.

Jakub Šimůnek:
Hipodrom chci
rozvíjet v duchu
příměstské rekreační
zóny a dostihového
závodiště
Mostecký hipodrom vede
čtyři měsíce nový ředitel Jakub Šimůnek. Není spjatý
s regionem, na hipodrom má
čerstvý pohled, nezatížený
historií závodiště. Nového
ředitele jsme se zeptali, jaký
je z jeho pohledu dostihový
areál a jakou budoucnost pro
něj plánuje.
Jak vnímáte Hipodrom
Most, v čem je například
jiný než ostatní závodiště
v České republice?
Když pominu fakt, že celý
areál je vybudovaný na výsypce, což je samo o sobě
v České republice výjimečné, má ještě další originality.
Jako jediný v České republice
má přímou dráhu dlouhou
dva tisíce metrů. Výjimečné
je i to, že areál neslouží jen
dostihovému sportu, ale je
příměstskou rekreační zónou. Je tu závodní i tréninková dráha a stáje, ale také
in- line dráha pro veřejnost,
gril park a dětské hřiště. Areál je využívaný po celý rok,
pro veřejnost je otevřený od
7 do 21 hodin.
Co chcete změnit?
Chci více využít multifunkčnosti celého areálu
a dostat sem více firem. Nabídnout jim naše prostory
pro firemní akce. Areál by
měl být více otevřený nejen
pro dostihový sport a jednotlivce z řad veřejnosti. Je
ideálním prostorem pro setkávání většího počtu lidí,
a to je třeba využít. Z pohledu dostihového sportu chci
dostat na hipodrom větší počet koní do tréninku. Využít
stáje a tréninkovou dráhu.
V současné době je tu ustájeno 70 koní, reálně je ale možné nabídnout místo i prostor
pro trénink až pro 120 koní.
Jak vidíte budoucnost hipodromu? Neplánujete například prodat část pozemků hipodromu na výstavbu
rodinných domů?
To určitě v plánu nemáme. Naopak chci areál dál
rozvíjet v duchu příměstské
rekreační zóny a dostihového závodiště. V nejbližší
budoucnosti chci také vyřešit provozní problémy, jako
je například zdroj vody pro
areál. V současné době za
vodu zaplatíme 800 tisíc korun ročně. Areál by ale mohl
mít vlastní vrt, což by přineslo zásadní provozní úspory.
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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

