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cena 8 Kč

19. 5. od 10 do 18 hodin, Oblastní muzeum v Mostě
Děti do 12 let zdarma, dospělí 70 Kč.

Most i Litvínov čeká v létě odstávka teplé vody
MOSTECKO – Poprvé po třech letech nepoteče teplá voda v celém
Mostě a Litvínově. Celoplošná odstávka dodávek teplé vody ale potrvá pouhé čtyři dny. Termíny jsou pro obě města rozdílné.
V Mostě se musí obyvatelé připravit na dvě odstávky
v délce čtyř dnů. Teplá voda nepoteče od 5. 6. do 8. 6. a dále
20. 8. do 24. 8. „Příčinou je povolení rozšíření důlní činnosti společnosti Vršanská uhelná
v prostoru, kde se nachází tepelný napaječ, zásobující teplem celé město. Důvodem odstávek je
přepojení na provizorní potrubí
s ohledem na vyvolanou přeložku tepelného napaječe a následně přepojení na nově zhotovenou
přeložku,“ vysvětlil technický
ředitel společnosti United Energy Petr Mareš. V rámci Mostu
proběhnou i lokální odstávky.
Ty se však dotknou především
nebytových prostor v průmyslové oblasti Velebudice. „Bez
teplé vody během léta bude jen
velmi malý počet domácností v lokalitách Pod nemocnicí od
13. 6 do 29. 6 a Pod Šibeníkem od
10. 7. do 15. 7., kde budou pro-

bíhat rekonstrukce přípojek
pro konkrétní bloky,“ doplnila mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
V celém Litvínově nepoteče teplá voda tři dny ve dvou
termínech, a to od 9. 7. do
11. 7. a od 6. 8. do 8. 8. Důvodem je generální oprava další části tepelného napaječe pro
celé město. „Naším cílem je
minimalizace snížení komfortu obyvatel na co nejkratší dobu, proto jsme stejně jako vloni
zvolili - bez ohledu na navýšení vlastních nákladů - přepojení
na provizorní potrubí po dobu
opravy napaječe. Délka odstávky je tedy nejnižší možnou dobou nutnou k přepojení na provizorní potrubí a z něj posléze na
potrubí nové,“ řekl Petr Horák,
ředitel teplárenské společnosti.
Další odstávky ve městě plánovány nejsou. Více o odstávkách
teplé vody v příštím čísle. (pur)

Cože?
Fakt nepoteče?

Fakt ne, drahý, ale letos
jenom čtyři dny!

Kdy nepoteče?

V Mostě od 5. 6. do 8. 6. a dále 20. 8. do 24. 8.
V Litvínov od 9. 7. do 11. 7. a od 6. 8. do 8. 8.

Destinační agentura Krušné hory a Podkrušnohorské technické muzeum pořádají

 Běh pro kuře
MOST - Středisko
volného času, školní
družina 18. ZŠ a Zálesák
Most pořádají Jarní
běh pro kuře, místní
charitativní akci projektu
Pomozte dětem. V pátek
18. května od 16.30
hodin na Benediktu.
Minimální startovné děti
30 Kč, ostatní 50 Kč.
 Živá zahrada

Zahájení turistické sezóny
a oslavy dětského dne
Areál Podkrušnohorského technického muzea

26. 5. 2018 od 9 do 13 hodin
Program:
Hlavní báňská záchranná stanice Most
Keltská tavna železa
Foukání skla
Historický vláček
Jízda vláčkem po úzkorozchodné dráze
Vojenská historická technika
Hasiči
Různé soutěže

Na místo dojedete autem nebo historickým motoráčkem z Mostu

Most odjezd: 8.45 hod - Podkrušnohorské technické muzeum: 9:00 hod,
Podkrušnohorské technické muzeum odjezd: 12:45 hod. - Most příjezd:
13:00 hod. Jízdné zdarma.

Akce se koná v rámci projektu Hornická stezka Krušných hor /Bergbauweg des
Erzgebirges r.č. 0487-CZ-20.02.2018, který je spolufinancován Evropskou unií v
rámci Fondu malých projektů / ist von der Europäischen Union im Rahmen des
Kleinprojektefonds kofinanziert.

KOROZLUKY - V neděli
20. května od 10 do
17 hodin se na zámku
Korozluky koná Dětský
den. Den plný divadla,
tvoření a dobré pohody
v areálu celého zámku.
Vstup děti 40 Kč, dospělí
60 Kč.
 Květen pro veřejnost
MOST - Zálesák Most
pořádá v neděli 20.
května od 15 do 18 hodin
14. ročník představení
neziskových organizací.
Kromě soutěží a
programu u jednotlivých
organizací je připraven
doprovodný program,
skákací hrad, šermíři
nebo taneční a pěvecká
vystoupení.

Náměstím poteče pivo
a zavoní soutěžní guláš
MOST - Centrum města Mostu bude již potřetí hostit Pivní
a gulášové slavnosti. Ty se tentokrát uskuteční na 1. náměstí
v sobotu 19. května od 14 hodin.
Pro návštěvníky je opět připravena nejen soutěž o nejlepší kančí guláš, ale i bohatý kulturní program. Pět organizací
bude mít stejně jako v loňském
roce připraveno zhruba dvě stě
porcí guláše. Návštěvníci, kteří budou chtít guláše ochutnat
a hodnotit, si zakoupí za symbolickou cenu kartičku, na kterou dostanou mezi 14. a 15. hodinou porci u každé organizace.
Jakmile ochutnají všechny gulá-

še, udělí na kartičce bod nejlepšímu a kartičku odevzdají k vyhodnocení.
Doprovodný program:
K poslechu postupně zahrají Spolektiv (od 14 do 15 hodin), Retrosexuals (od 15.40 do
16.40 hodin) hodin, Petr Lüftner (od 17.20 do 18.20 hodin),
Cumbal (od 19 do 20 hodin)
a Lake Stopper (od 20.40 do
21.40 hodin). Účast přislíbily
Pivovar Česká Kamenice, Mostecký Kahan, Pivovar Purkmistr, Minipivovar a pivnice U Stočesů, Pivovar Letiny, Pivo Chalupník Perštejn, Pivovar Na
Rychtě a Lounský žejdlík.
(nov)
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18. května 2018

Divadelní kopačka 2018
Přijďte fandit našim!
MOST - Osmý ročník přátelského fotbalového turnaje
s názvem Divadelní kopačka
proběhne oproti minulým ročníkům letos již 20. května tradičně na hřišti Baníku Souš.
„Účast předběžně potvrdily týmy Městských divadel pražských
(ABC a Rokoko), Činoherního
studia z Ústí nad Labem, Divadla Na Fidlovačce z Prahy, Měst-

ského divadla Mladá Boleslav
a Mosteckého deníku“, potvrdil organizátor celé akce a kapitán mužstva Městského divadla
Most Michal Pešek. Mostecký
divadelní tým se utká o pohár
ve velice silném složení: Pešek,
Dvořák, Koudela, Kofroň, Procházka, Kopecký, Traubová,
Endt, Potužák, Vejlupek a Paparega.
(nov)

komunální politika

Zastupitelé jednali v posunutém
termínu, občané tentokrát nedorazili
MOST – Mostečtí zastupitelé se sešli na předposledním jednání před prázdninovou pauzou v posunutém termínu a rokovali přes dvě hodiny. Na rozdíl od občanů, kteří tentokrát neměli jediného diskutujícího, politici debatovali na plné obrátky, a jak je již zvykem, nechyběly slovní přestřelky ani osobní
invektivy a padala i trestní oznámení.

Nový ředitel
V úvodu rokování primátor Jan Paparega představil nového ředitele Městské knihovny v Mostě Petra Petrika. Stal
se vítězem výběrového řízení
a funkce se ujal 1. května 2018.

Vodní záchranka
dostane méně
Miroslav Fencl ze SMM
vznesl protinávrh na poskytnutí dotace vodním záchranářům
na Matyldě ve výši 68 tisíc korun. „Tato služba se tu vykonává už třetí nebo čtvrtý rok. Lidé,
kteří tu jsou, to dělají zadarmo.
Žádají peníze pouze na technické vybavení, školení a nezbytně nutné výdaje. Služba přináší městu poměrně dost, snaží se
tu i preventivně působit. Je pro
město přínosná,“ argumentoval
opoziční zastupitel. Protinávrh

ale nezískal potřebnou většinu
a odhlasován byl původní návrh 15 tisíc korun.

Protidrogový vlak
nepřijede
Hlasováním neprošel návrh
zastupitelky za ANO Jany Zudové schválit dotaci pro nadační fond Nové Česko na protidrogový vlak. V Mostě měl zakotvit na tři dny a zacílit na žáky základních a středních škol
v prevenci proti drogám. Protidrogový vlak byl v Mostě už
i v minulých letech a akce se
setkala s velkým zájmem.

Dotace pro sdružení
Zastupitelé například neschválili dotaci 80 000 korun
občanskému sdružení Permoníček Most a Čmeláček Žatec
(pěvecké sbory) na soustředění a ozdravný pobyt v Itálii.

Schválili ale 30 000 korun Automotoklubu SHD Most na dopravní výchovu žáků základních škol na dětském dopravním hřišti. Dalších 25 000 korun dostane od města Miroslav
Kuželka na uspořádání hudebního festivalu Korozluky 2018.
Celkem 45 000 korun odsouhlasili zastupitelé Střední škole diplomacie a veřejné správy
na projekt „I senioři si zaslouží
pocit bezpečí“.

Hipodrom ve ztrátě
Politici jednali také o ekonomické situaci akciové společnosti Hipodrom Most, která je
ve ztrátě. Město Most má v této společnosti menšinový, nicméně velmi významný podíl.
„Dlouhé roky se přehlížel fakt,
že společnost je ztrátová. Navrhujeme proto snížit základní kapitál a umořit tak kumulovaný dluh,“ uvedl primátor.

Opoziční zastupitelé se k usnesení stavěli ale spíše skepticky
a zdrženlivě. „Nezlobte se, pro
tohle já nebudu hlasovat, je to
podle mne rizikové,“ zaznělo od
Bereniky Peštové. Nakonec zastupitelé schválili usnesení pro
hlasování na valné hromadě
o snížení základního kapitálu
a o úhradě ztráty společnosti.

Dluhy klesly
Politici také vzali na vědomí
stav pohledávek města Mostu ke konci loňského roku. Ve
srovnání s rokem 2016 se pohledávky snížily, a to o více než
24 milionů korun, a to i u nájemného v kontroverzním sídlišti Chanov. Naopak se zvýšily
pohledávky u městské policie,
zejména kvůli nuceným odtahům aut při blokovém čištění.
Ze zprávy také vyplynulo, že
dlouhodobě je 85 procent pohledávek hrazeno před datem
splatnosti. Na příštím jednání
se zastupitelé sejdou ve čtvrtek
21. června v tradičním čase od
15 hodin.
(sol)

Bludiště a rozhledna na vrchu Šibeník
se pro veřejnost letos neotevře
Chcete SMS InfoKanál?
Musíte dát městu souhlas
MOST - Město Most rozešle
v nejbližších dnech lidem registrovaným v systému SMS
InfoKanál zprávu, v níž je vyzve
k vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.
„Tento postup je nezbytný v souvislosti s novou právní
úpravou ochrany osobních údajů, nazývanou též zkratkou GDPR. Kdo má tedy zájem zůstat
registrovaný v tomto systému,
který prostřednictvím krátkých

textových zpráv informuje o mimořádných událostech v Mostě
a na Mostecku, nechť odešle zpět
SMS zprávu znění: IK MOST,“
informovala mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková a dodala: „Kdo tak neučiní do
24. května 2018, bude ze systému automaticky vyřazen. Nejedná se o sběr žádných další osobních údajů, než těch, které už
občan při registraci do systému
uvedl.“
(nov)

Nová atrakce pro kola
MOST – Milovníci adrenalinu
a bikrosových kol si přijdou na
své. Na Matyldě totiž vyrůstá
zbrusu nová pumptracková dráha. Umístěna bude za čističkou
odpadních vod.
Zvlněná dráha s výškou překážek 1 až 1,45 metru, která bude vybudována z upravené zeminy, by měla být hotova ještě v letošním roce. Vedle dráhy bude stojan na kola, dvě
lavičky a odpadkový koš. „Areál Matylda vybízí k tomu, abychom neustále doplňovali a rozšiřovali služby občanům. Principem pumptracku je naučit méně

Adrenalinová dráha pro bikros.

zdatnou populaci a ty nejmenší, aby mohli jezdit v terénu.
Jde o využívání ohybů na dráze,
vlastní síly a motoriky. Věřím, že
se tato novinka bude líbit a bude
plnit svůj účel,“ uvedl primátor
Jan Paparega a podotkl: „Máme
krásné kopce na Resslu, na Hněvíně, na Širáku…, kam stojí za
to zajet. Cyklostezky jsou dobře značené a toto je nejlepší průprava, která zde může být.“ Podle primátora příprava a výstavba nové dráhy běží podle plánu a do začátku prázdnin by se
měla stihnout otevřít veřejnosti.
(sol)

MOST – Výstavba 3D bludiště
s vyhlídkovou věží na vrchu Šibeník se odkládá. Se stavbou se
mělo začít už v nejbližších měsících, ale nakonec se na jednu
z největších investičních akcí letošního roku nedostane.
Město vyhlásilo před nedávnem výběrové řízení na stavbu 3D bludiště na Šibeníku.
Do soutěže se přihlásilo několik zájemců. Zakázku vysoutěžila společnost UNIPARK
s. r. o. z Brna za nabídkovou cenu zhruba 26 a půl milionu korun bez DPH, a to i přesto, že
nepodala nejnižší cenovou nabídku. Tu nabídla společnost
Gardenline. Přesto ale v soutěži nezvítězila. To je také důvod,
proč bude mít výstavba bludiště zpoždění. Téma se diskutovalo i na posledním zastupitelstvu
města. „Dočetl jsem se, že Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže napadl soutěž na vybudování
3D bludiště na Šibeníku. Z jakého
důvodu a jaký dopad to bude mít
na realizaci?“ ptal se zastupitel za
SMM Luboš Pitín. Vedení města reagovalo na dotaz s vysvětle-

Součástí bludiště by měla být i vyhlídková věž, která se stane zároveň jeho dominantou. Bude kruhového
půdorysu s vyhlídkou na centrum, Ressl, Širák a Hněvín, ve výšce 22 metrů nad zemí. Zhruba v polovině věže
bude další vyhlídkový ochoz. 3D bludiště bude tvořeno z pochozích lávek zavěšených mezi kůly, na nichž
budou přestupové domečky. Lávky budou mít podobu spletitých lanových překážek a budou umístěny ve
dvou až třech patrech nad sebou. Bludiště by nemělo být oplocené, přičemž jeho ochranu zajistí kamerový
systém a také ostraha. Novou atrakci bude spravovat Sportovní hala Most. Přístupné bude dětem od tří let.
ním, že soutěž napadl právě vyloučený účastník výběrového řízení. „Společnost Gardenline byla vyloučena z toho důvodu, že
nebyla schopna vysvětlit mimo-

řádně nízké nabídkové ceny v početních položkách. Konali jsme
podle zákona, nicméně to bylo
napadeno,“ upřesnil mostecký
primátor Jan Paparega a připus-

til: „Vypořádali jsme se s tím tak,
že veřejná zakázka byla současně
ukončena. Budeme tuto akci soutěžit znovu s tím, že letošní realizace se zřejmě posune.“
(sol)

Na rekonstrukci zimního stadionu
si Most půjčí devět milionů
MOST – Mostečtí zastupitelé
schválili půjčku od EU a dotaci
od Státního fondu životního prostředí na rekonstrukci zimního
stadionu. Půjčka by měla činit
přes devět milionů korun. Předpokládané náklady na rekonstrukci přesahují 31 milionů korun. Mezi zastupiteli se k tomuto
bodu strhla debata.
Opoziční zastupitele zajímalo, zda je půjčka nezbytnou podmínkou pro získání dotace. „Byli
jsme připraveni rekonstruovat ledovou plochu a vítáme, že je tady dotační titul. Půjčka je však
nezbytná podmínka, i když si ji
brát nechceme a nemusíme. Přijde nám to velmi absurdní. Ješ-

tě absurdnější je, když někdo určí i bankovní ústav. To je asi pro
někoho ‚malá domů‘…“ reagoval
na dotaz primátor Jan Paparega.
S tím ale nesouhlasila zastupitelka Berenika Peštová. „Není to
žádná ‚malá domů‘. Je to o tom,
že Státní fond životního prostředí se snaží vyhovět všem a peněz
není tolik. Tyto prostředky se řeší
půjčkou právě proto, aby se mohly více ‚točit‘ a úroky jsou minimální,“ uvedla. Tyto argumenty však primátora nepřesvědčily.
„Půjčku z národních zdrojů si má
tedy vzít SFŽP a neobtěžovat obce. Proč po nás chtějí, abychom si
brali úvěr. Je to naprostý nesmysl.
Proč nezískáme peníze, pokud spl-

níme podmínky, jako je to v jiných
dotačních titulech. Do budoucna
máme před sebou rekonstrukci
mostu u nemocnice, což nás bude ekonomicky zatěžovat…“ poznamenal první muž města. „Neměli jste si brát loni úvěr šedesát
milionů…“ reagovala dále Berenika Peštová. „Jsme nuceni vzít si
úvěr, který nechceme. Kdybychom
o dotace nežádali, tak nás budete
popotahovat, proč jsme je nevyužili,“ oponoval primátor.
Zastupitelé také chtěli vědět,
zda již rekonstrukce stadionu
začala a jak se bude postupovat.
„Nyní probíhá veřejná zakázka.
Bude rozdělena na dvě části. Letos by měla být vyměněna chladi-

cí technologie a v příštím roce dodělány zbývající stavební práce,“
reagoval náměstek primátora
Marek Hrvol. „Jak se došlo k tak
přesné částce? Vždyť zakázka ještě nebyla ukončena… Zajímalo
by mě, jestli se to stihne do zahájení sezóny a proč se nesoutěžilo již
v lednu?“ zajímalo Luboše Pitína
(SMM). „Částka vzešla z projektové dokumentace a po vysoutěžení se ještě bude přepočítávat. Zahájení sezony se stihne a nebude
nijak ohrožen chod stadionu. I to
byl důvod, proč jsme rekonstrukci rozdělili na dvě části. V polovině srpna bude hotovo, tak aby se
mohlo už mrazit,“ ujistil zastupitele náměstek Hrvol.
(sol)

„Protivysedávací“ vyhláška
rozpoutala vášnivou debatu
„Jen protože zaharaší nádobí na ministerstvu, se nebudeme vzdávat snahy na obranu našich spoluobčanů…“
MOST – Ostrá diskuse a dohady
se na zastupitelstvu strhly při
projednávání bodu o zrušení
tak zvané „protivysedávací vyhlášky“. Zatímco valná většina
zastupitelů se přikláněla k neschválení jejího zrušení na základě výzvy ministerstva vnitra,
někteří opoziční zastupitelé navrhovali vyhlášku na doporučení
zrušit a přepracovat.
Magistrát města Mostu obdržel v polovině března výzvu
ministerstva vnitra ke zjednání nápravy tak zvané „protivysedávací vyhlášky“, s tím, že je
v rozporu se zákonem. Ve výzvě mimo jiné ministerstvo žádá, aby na svém nejbližším zasedání zastupitelstvo rozhodlo
o zjednání nápravy, případně, že
se s výzvou neztotožňuje. „Proč
bychom měli souhlasit s návrhem ministerstva a vzdávat se
bez boje? Navrhuji neschválit
zrušení vyhlášky s tím, že město
s výzvou ministerstva nesouhlasí a neztotožňuje se s ní,“ namítala zastupitelka za SMM Hana
Jeníčková. Někteří opoziční zastupitelé ale byli proti. „Nálezy
Ústavního soudu tady jsou. Vím,
že chcete bojovat, ale tento boj je
předem prohraný, protože s námi bude zahájeno správní řízení a stejně skončíme u Ústavního soudu a vyhlášku nám zruší.
Proč raději tuto vyhlášku nepředělat a tento bod nestáhnout,“
navrhovala Berenika Peštová za
ANO.
Opozici také zajímalo, když
město obdrželo výzvu už před
dvěma měsíci, proč do té doby
již nevytvořilo vyhlášku novou.
„Myslím, že je namístě, abychom
vyhlášku nerušili a nešli ministerstvu na ruku. Všichni se asi
shodneme na tom, že je to ná-

stroj, který tady zatím může být.
Na nové alternativě se mezitím
pracuje,“ uvedl primátor Jan Paparega. Berenika Peštová přesto
namítala, že město tak jen prodlužuje agónii o další měsíce
a vystavuje se správnímu řízení.

Město Most opakovaně s ministerstvem vnitra v době přípravy vyhlášky jednalo o sporných bodech. V poslední fázi
ministerstvo dalo na vyhlášku
„palec“. Posléze ,díky rozhodnutí Ústavního soudu v případě

Zastupitel Jan Schiller z ANO
se dotázal, co se stane, když bude městský policista nyní pokutovat na základě vyhlášky, která je podle ministerstva protiústavní „Pokuta je platná, nebo ne?“. Z právní kanceláře

Do debaty o protivysedvací vyhlášce se vložil zastupitel Daniel Drtík (uprostřed): „Vysedávací vyhláška má
zamezit rušení slušných občanů skupinkami problematických individuí. Je důležitým pomocníkem městské
policie v udržení klidu v rizikových oblastech města. Je mi líto, že byl shledán konflikt vyhlášky s platnými zákony
a bude potřeba situaci uvést do souladu s legislativou. Občany z ulice Budovatelů a dalších problematických
oblastí ale nemůžeme pro odlišný pohled ministerstva nechat bez pomoci. Podporuji co nejdelší platnost
současné vyhlášky a zároveň magistrát již nyní intenzivně pracuje na přípravě nového předpisu na ochranu
veřejného pořádku, který by nahradil současnou vyhlášku, kdyby byla v budoucnu zrušena.“
„Argument, že to máme vzdát,
když je to předem prohraný boj,
je věc, kterou těžko můžete říct
do očí lidem na ulici Budovatelů a jinde, kde se jich to týká.
Vyhlášku cítíme jako správnou
a budeme ji muset uvést do souladu s legislativou. Pokud je ale
platná, tak ji bude městská policie využívat, protože zatím pomáhá řešit zásadní problémy. Jen
protože zaharaší nádobí na ministerstvu, se nebudeme vzdávat
snahy na obranu našich spoluobčanů,“ řekl v diskusi radní a zastupitel za ODS Daniel Drtík.

Litvínova a Varnsdorfu, zaujalo
obrácený postoj. „Dnes ministerstvo říká, že žádný úzus týkající se posedávání nebude možný. Tedy ani do budoucna žádná vyhláška toto řešit nemůže.
Podle nás má nyní městská policie ale nástroj, jak tuto problematiku řešit. Nejde o ukládání desítek pokut, ale o respekt,
který je v těchto lokalitách zjednán. Je proto dobré zachovat ji
do poslední chvíle, dokud to půjde,“ uvedl ke vzniku vyhlášky
vedoucí odboru správních činností Jaroslav Mareš.

města dostal jasnou odpověď:
„Vyhláška se považuje za platnou a účinnou, dokud ji nezruší Ústavní soud. To znamená,
že takto uložená pokuta je stále v souladu s právem. Další věcí je, že pokutovaný se může bránit, dát podnět a dosáhnout zrušení pokuty. Ukládání pokut ale
není podstata celé věci. Jde o faktické pokyny, které dávají městští policisté…“ Nakonec zastupitelé zrušení vyhlášky neschválili a s výzvou ministerstva se neztotožnili.
(sol)

Proč technické služby pronajaly při závodech
kemp a obě parkoviště autodromu?
MOST - V interpelacích zastupitelů na posledním zasedání
městského zastupitelstva se dotázal Miroslav Fencl (SMM), proč
Technické služby města Mostu
pronajaly při závodech ve dnech
27. a 29. 4. obě přilehlá parkoviště společnosti Autodrom Most
a kemp? „Vždy si tuto záležitost
zabezpečovaly technické služby
samy a také z toho měly výdělek.
Z jakého důvodu je tomu nyní jinak,“ chtěl vědět zastupitel. Na
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otázku Miroslava Fencla odpovídá ředitel Technických služeb
města Mostu Pavel Hlaváček:
Důvodů, které vedly Technické služby města Mostu ke spolupráci se společností Autodrom Most je několik. Technické služby nejsou schopny akce
typu Czech Truck Prix zajistit
vlastními kmenovými zaměstnanci na požadované úrovni
v oblasti organizačního zabezpečení. To zahrnuje například

výběr peněz v souladu s EET,
spolupráci s cizineckou policií, spolupráci s bezpečnostními složkami, zajištění hlídací
služby a jazykovou vybavenost,
s čímž má autodrom více zkušeností. Pokud akci zajišťovaly technické služby, bylo to formou nasmlouvání brigádníků
v rámci letní aktivity, což obnáší lékařské prohlídky, proškolení
brigádníků s vnitřními předpisy
- a ta to na dobu čtyř dnů v ro-

ce. Proto jsme zvolili spolupráci s autodromem, který měl na
starosti organizaci akce a technické služby zajistily parkovací plochu, tábořiště, provoz WC
a umývárny a úklid odpadů. Na
tuto akci byla uzavřena rámcová smlouva, která je zveřejněna
v registru smluv. Výnos z této
akce je mezi smluvními stranami rozdělen v poměru 60 procent pronajímatel a 40 procent
nájemce.
(nov)

 Ptejte se politiků
Chystá město nebo jedná o možnostech bydlení pro
mladé lidi a rodiny s dětmi?
Vedení města je myšlence
budování nových bytů pozitivně nakloněno. Je to zřetelné
i z toho, že podpořilo myšlenku městské společnosti Mostecká bytová odkoupit od města dva vybydlené domy v ul. Jaroslava Seiferta – bloky 34 a 35
– a vybudovat zde několik desítek nájemních bytů. Jedná se
o velmi žádanou lokalitu. Rekonstrukce bloku 35 bude zahájena ještě v letošním roce,
momentálně se dopracovává
projektová dokumentace pro
vznik 24 bytů. Rekonstrukce
bude dokončena v roce 2019.
Obdobný typ bydlení je plánován i ve vedlejším bloku 34.
U obchodů v ulici Žatecká
není žádný přístupový chodník. Lidé, kteří chtějí navštívit toto obchodní centrum,
musejí přecházet čtyřproudovou silnici, nebo jít po jejím
kraji, kde si znečišťují obuv
a to nemluvím o bezpečnosti.
Uvažuje město o vybudování
chodníků na této straně ulice? Do budoucna tu mají vyrůst i další obchody?
Přístupové chodníky k podnikatelskému objektu by měl
zajistit především majitel tohoto objektu a napojit je na
systém místních komunikací. Město Most v současné do-

O

Na koho se obrátit, když
chceme, aby byly po městě
koše na odpadky nejen směs,
ale i na plast? Třeba kolem
hřišť, na zastávkách, v centru.
Na území města se nyní nacházejí pouze koše na drobný směsný komunální odpad.
Zvláštní koše na odpad tříděný nejsou špatným nápadem,
nicméně je vyrábí jen omezený okruh výrobců a navíc jsou
ve srovnání s klasickými odpadkovými koši finančně dost
nákladné. Ačkoliv je na území
města dostatek žlutých kontejnerů, kam lze plastový nebo
papírový odpad odhodit, zvážíme pořízení menších odpadových nádob.
(nov)
Odpovídá primátor města Mostu Jan Paparega

tázka pro…

Město schválilo, že si protivysedávací vyhlášku ještě ponechá. Jak dlouho může trvat, než
ministerstvo povede správní řízení a požádá Ústavní soud, aby
ji zrušil? Kdy by mohla vyjít na
světlo nová, upravená vyhláška?
„Uplynou nejméně dva, spíše
tři měsíce. Nám to ale velmi pomůže, protože před sebou máme
letní období a zároveň efektivní
nástroj. Zákon nám umožňuje
regulovat chování méně přizpůsobivých jen v případě, kdy dojde k závadovému chování buď
přestupkového, nebo trestního
zákoníku, a to není úplně dobře. Každý, kdo vydá takové stanovisko a opírá se o ně, ať už je
to ombudsmanka nebo Ústavní soud, tak by se měl do Mostu podívat a navštívit problémové lokality. Poté, co bude ustavena vláda, rád pozvu ministryni
nebo ministra do Mostu, ať nám

I

bě o výstavbě chodníku v této
lokalitě neuvažuje, a to zejména s ohledem na další plánovanou výstavbu komerčních subjektů. Některé pozemky v této
lokalitě již byly prodány soukromým vlastníkům k další
výstavbě, tudíž případná stavba chodníků ze strany města
by byla značně problematická.
Uvedená část města, kde pozemky přiléhají k silnici, má
funkci takzvané nerušící výroby a služeb, a tudíž i sortiment služeb by měl zohledňovat to, že jej budou využívat
spíše motoristé než chodci.

Jan Paparega
dají rozřešení. Co se týká úpravy vyhlášky, chtěli jsme již přijít s nějakou úpravou, ale prvotní
informace, které jsme měli, zcela nevylučovaly možnost sezení.
Situace se ale dále vyvinula a ta
možnost tu není. Proto hledáme
alternativu, i když víme, že to bude složité. Budeme pracovat na
tom, aby upravená vyhláška byla
hotová v červnu. Nejzazší termín
je do září.“
(sol)

nterpelace zastupitelů

Pronájem Matyldy
Proč během závodů, které
se konaly 27. – 29. 4. pronajalo město parkoviště a kemp
autodromu? Na to se dotazoval zastupitel za SMM Miroslav
Fencl. „Je známo, že to umí perfektně zabezpečit technické služby. Jak kemp, tak na určitou dobu

i kapacitní parkoviště. Proč obojí město pronajalo zrovna společnosti Autodrom Most a nevyužilo této situace a nezabezpečovalo
si vše samo? Víme dobře, že když
jsou trucky, na Matyldě je kemp
schopný vydělat za víkend až kolem tří set tisíc korun… Určitě
by stálo za to nahlédnout do nájemní smlouvy, za kolik si to autodrom pronajal...“
(sol)
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ZUŠ OPEN 2018
MOST – Čtvrtek 24. května bude
patřit všem malým umělcům.
Akce „ZUŠ OPEN“ opět nabídne nespoutanou radost z hudby, tance, divadla, výtvarného
umění i dalších aktivit žáků základních uměleckých škol.
Do projektu se zapojily
i ZUŠky z Mostu a připravují pestrý program. ZUŠ Gassmanna - na schodišti před divadlem a částečně prostor ná-

městí (pro diváky). Program
pro veřejnost začne nejdříve
v 16 hodin a skončí maximálně
v 18 hodin.
ZUŠ Moskevská - program
bude probíhat v prostorách
školy a podle počasí v parku před školou. Program začne už ve 14 hodin tak, aby se
návštěvníci mohli případně
na 16 hodin přesunout na náměstí.
(nov)

Radostný dům ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě
a Flerem
Vás srdečně zvou na

hravý a tvořivý

FLERJARMARK
aneb Dětský den s Radostným domem

2.6.2018

sobota
10–18 hod.
zahrada a vnitřní prostory
Oblastního muzea v Mostě
Na co se můžete těšit:

- trh ručně vyráběných výrobků s praktickými ukázkami tvorby
autorů zastoupených na Fleru a bohatý doprovodný program
- pestrá vystoupení žáků
a studentů místních škol
- dětský den pro děti, čtení a zpívání
- dílničky pro děti a dospělé
- oddychové aktivity
- dobrou kávu a občerstvení

Vstupné: 30 Kč dospělý | 15 Kč děti
(platí i pro vstup do muzea)

www.fler.cz

Obrnický hasič převzal
nejvyšší ocenění
MOST - Nejvyšší hasičské ocenění, čestný titul Zasloužilý hasič, převzal v přibyslavském Centru hasičského hnutí dlouholetý dobrovolný hasič z Obrnic na Mostecku Josef Choreň.
„Na naše dobrovolné hasiče
jsme pyšní a jsme hrdí na jejich
tradici. Díky jejich práci s dětmi a mládeží má sbor zajištěnu
perspektivu, navíc slaví úspěchy
na tuzemských i zahraničních
soutěžích. Velkou zásluhu na
tom má právě i Pepa Choreň, za
což mu patří obrovský dík. Naši
hasiči se velmi aktivně zapojují
do činnosti obce. I proto provoz,
vybavení a sportovní či společenské akce dobrovolné jednotky
dlouhodobě a pravidelně podporujeme,“ nešetřil slovy chvály starosta Obrnic Stanislav Zaspal. Do řad dobrovolných hasičů Josef Choreň vstoupil v roce 1967. Od roku 2015 je také
nositelem Řádu sv. Floriána,
patrona hasičů.
(nov)

Dopravní podnik modernizuje
pořídil dvě nové sanitky
MOST – Dopravní podnik měst
Mostu a Litvínova pokračuje v obnově vozového parku
městské hromadné dopravy,
ale nezapomíná ani na sanitní
dopravu.
Tuto službu provozuje mostecký dopravce už od roku 2004.
„Koncem dubna jsme pořídili
dva nové sanitní vozy a pokračujeme tak v průběžné obnově vozového parku zdravotnické dopravy,“ řekl ředitel Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Zároveň
však bylo nutné vyřadit z provozu technicky a morálně zastaralá dvě sanitní vozidla vyrobená
v roce 1998 a 1996. „Tato vozidla budou samozřejmě ekologicky zlikvidována, nové vozy však
převezmou jejich evidenční čísla,“ doplnil ředitel Dunovský.
Nákupem nových sanitních vozů dojde ke zkvalitnění provozu,
zvýšení bezpečnosti a komfortu
pacientů a také k dalšímu snižování emisních škodlivin výfukových plynů a hluku.

Dva nové sanitní vozy pořídil dopravní podnik od společnosti FOSAN s.r.o., za necelé 2 miliony korun bez
DPH.
Vybavení sanitky je uzpůsobeno pro přepravu nemohoucích osob a dalším nezbytným
potřebám pacientů. „Je zde pojízdné křeslo, sedačky pro převoz lidí, kteří chodí například
na dialýzu, nebo jsou převáženi z jednoho nemocničního zařízení do druhého. Je také uzpů-

sobena i na převoz rodiček, takže pokud by došlo k porodu, tak
zde máme porodní balíček, defibrilátor atd.,“ informoval dále Daniel Dunovský. Dopravní
podnik provozuje dopravu raněných, nemocných a rodiček
na základě smlouvy pro všechny zdravotní pojišťovny, kterou

nyní zajišťuje prostřednictvím
18 sanitních vozidel. „Naše sanitky slouží pro převoz nemocných. Nejsme rychlá záchranná
služba. Tato vozidla se přesto nezastaví. Jejich využití je velmi vysoké,“ dodal ještě ředitel dopravního podniku.
(sol)

Soutěž amatérských jezdců
na velkém okruhu pokračuje
MOST - Už za týden, ve středu
23. května, pokračuje oblíbená soutěž amatérských jezdců
The Most Challenge na velkém
závodním okruhu mosteckého
autodromu. Jezdí se od 16.30
do 18 hodin.
Novinkou letošního 4. ročníku soutěže je změna pravidel
v podobě zavedení sezonního
bodového rating systému. Součástí akce bude i vložený závod
o co nejrychlejší zdolání slalomu mezi kuželi za volantem
traktoru Zetor. „Oproti premiéře The Most Challenge na konci března nyní přidáváme další
novinku, kterou je možnost koučinku. Soutěžící, kteří ji využijí, obdrží jeden bonusový bod,“
upřesnil obchodní manažer pro

sport společnosti AUTODROM
MOST Jakub Krafek. Koučink
lze objednat na e-mailové adrese krafek@autodrom-most.cz.
V soutěži se počítá nejlepší čas na jedno kolo dosažený
v běžně vyráběném automobilu se sériovými pneumatikami.
Podmínkou je platná registrační značka vozu. Důvodem, proč
pořadatel přistoupil ke změně
pravidel, je podle Krafka větší
šance na slušné umístění včetně
absolutního prvenství i pro majitele vozů slabších kubatur.
Rating systém platí pro jednu sezonu. Účast v soutěži a dosažení jednotlivých met
jsou ohodnoceny body. Absolutním vítězem se stane soutěžící, který shromáždí nejvíce bo-

zu safety car při
mosteckém závodním víkendu
evropského mistrovství
okruhových
tahačů Czech Truck
Prix v roce 2019.
Může také zdarma absolvovat
kurz
sportovní jízdy za účasti trojnásobného
vítěze evropskéŘidič traktoru předvede zdolání slalomu.
ho poháru cestovních vozů (FIA
dů. Může se těšit na tradiční od- ETCC) Petra Fulína, a to spoměnu. Je jí závodní licence, kte- lečně se soupeři, kteří dosáhnou
rou letošní šampion získá po nejlepších časů v jednotlivých
absolvování bezplatné okruhové výkonnostních kategoriích vo(nov)
školy. Usedne také za volant vo- zidel.

Senioři ujeli 1 800 kilometrů, jsou čtvrtí

Josef Choreň

Letošní Muzejní noc
ve víru osudových osmiček
MOST – Také letos vypukne
tradiční MUZEJNÍ NOC. Tématem té letošní budou osudové
osmičky v českých dějinách.
Pokud dorazíte 25. května
do Oblastního muzea v Mostě, od 17 do 22 hodin se dostanete rovnou do víru událostí let
1848, 1918, 1938, 1948 a 1968.
V jednu noc a na jednom místě
tak budete moci osobně mluvit
se studenty mostecké národ-

zpravodajství

ní gardy z roku 1848, příslušníky demobilizované Rakousko-uherské armády a členy sokolské kopistské legie z dramatických událostí roku 1918 na
Mostecku, příslušníky Stráže
obrany státu z doby mobilizace v roce 1938, členy Lidových
milicí v roce 1948 i příslušníky okupační sovětské armády
v roce 1968.
(nov)

MOST - Klienti Domova pro seniory v ulici Jiřího Wolkera se zapojili do již třetího ročníku akce
Jedeme v tom společně. Skupina
mosteckých seniorů od začátku
března do konce dubna na rotopedech symbolicky urazila 1 800
kilometrů dlouhou trasu spojující řadu míst České republiky i Slovenska a celkem urazili společně
plných 4 913 kilometrů.
Finálového dne se zúčastnil
primátor Jan Paparega a jeho náměstkyně Markéta Stará. Byli tak
svědky toho, jak si senioři dojeli
pro krásné čtvrté místo mezi šedesáti zúčastněnými domovy pro
seniory. „Vím, že během těch několika týdnů panovala mezi našimi seniory úžasná nálada, všichni
se vyhecovali, a přestože jim neby-

Senioři mají nejen vytrvalost, ale také smysl pro humor

lo kolikrát nejlépe, jeli každý svým
tempem celé dva měsíce. Všichni se
usmívali, byli naladěni na stejnou
notu, tréninkem se zvyšovala jejich kondice a trénovanost, přestávala je bolet kolena, což konstatovali i jejich lékaři, lépe se jim chodilo. V akci Jedeme v tom společně vyhrál každý, kdo se posadil do
sedla a ukázal, že ještě nepatří do
starého železa, že to prostě zvládne. Počítal se každý metr a kilometr,“ řekla Markéta Stará a dodala: „Obdivuji seniory za jejich vůli a vytrvalost, za to, že se nevzdali a vydrželi až do úplného konce.
Prospěli tím svému tělu i duši a věřím, že inspirují další aktivní seniory a budou se těšit na další výzvy.
Bude mi ctí, když budu opět u toho.“
(nov)
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Petr Petrik: „Je jedno, v jaké formě
člověk čte, ale hlavně, že čte“
MOST – Mosteckou knihovnu
vede od 1. května nový ředitel.
Komisi ve výběrovém řízení svou
představou o tom, jakým směrem by se mostecká knihovna
měla ubírat, nejvíce zaujal Petr
Petrik. Ve funkci je velmi krátce,
a má tudíž nárok na svých sto
dnů hájení. Vzhledem k tomu,
že mezi čtenářskou veřejností,
zejména seniory, se zvedla vlna
dotazů, zda skončí jimi oblíbené
akce, Petra Petrika jsme požádali o uvedení některých dezinformací na pravou míru a přidali několik otázek, jak by měla
knihovna pod jeho vedením
v budoucnu fungovat.

musí umět skloubit výhody virtuálního světa se svým základním posláním. Oba tyto knihovnické světy se musejí vzájemně obohacovat. Mosteckou
knihovnu chci vést jako otevřené vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centrum.
Na jaký knihovnický web se
mohou Mostečané těšit?
Bude pobídkou především
pro mladší generaci, využívající
právě virtuální prostředí k zábavě, vzájemnému kontaktu, získávání informací i vzdělání. Základem je funkční zákaznicky

Jakým směrem se má pod vaším vedením knihovna ubírat
z dlouhodobého hlediska?
Prioritní je výchova budoucí čtenářské generace. Pěstovat
v malých i větších dětech vztah
a lásku ke čtení. Ať už v podobě
papírových nebo elektronických
knih. Je jedno, v jaké formě člověk čte, ale hlavně, že čte. Neméně důležitá je podpora mezigenerační součinnosti. V penzionech
žije řada seniorů, kteří postrádají kontakt s mladšími generacemi i mezi sebou. Senioři jsou tradičně velkými čtenáři. Mají velký vztah k malým dětem a mají

semináře a kurzy v různých oborech vzdělávání.
Na co se může těšit malý čtenář?
V dětském oddělení je velký
potenciál. Nadále samozřejmě
bude probíhat „Pasování na čtenáře“, které je oblíbené u základních škol. Plánujeme vytvořit pro
dětské oddělení podmínky, aby
mohlo spolupracovat se školkami a školami přímo v prostředí
knihovny na realizaci pravidelných tematických pořadů. Dětské oddělení by mělo být vybaveno řadou klasických i interaktiv-

Přijdou senioři a návštěvníci
o aktivity, které pro ně knihovna pořádala?
V žádném případě. Patrně
máte na mysli tak zvaný seniorský klub, který je hodně navštěvovaný. Chci aby nadále fungoval beze změn. Pokračovat bude i spolupráce s mosteckými
penziony pro seniory na dovozu knih s rozšířenou nabídkou audioknih. Celá řada aktivit knihovny tak, jak probíhají
dosud, a které mají návštěvníci
knihovny v oblibě, zůstane nezměněna.
Co plánujete v knihovně
v nejbližší době změnit?
Novinky plánuji do knihovny
zavádět postupně. Změna nenastane okamžitě. Pro nejbližší
období je nutné především připravit projekty na prohloubení spolupráce se všemi typy škol
včetně dětského domova a penzionů pro seniory. Připravujeme
spolupráci s autory, přednostně s místními a vydavatelstvími,
mimo jiné na projektu autorských čtení. Tituly chceme nabídnout i prostřednictvím systému e-reading či systémů s cizojazyčnou literaturou. Čtenáři
se dočkají i nového knihovnického webu.
Jaká by měla podle vás být
moderní knihovna v pětašedesátitisícovém městě?
Občané České republiky nakoupí ročně knihy za více než
sedm miliard korun. Každý
Čech přečte ročně v průměru 16
knih. Knihovna současné doby

Novým ředitelem Městské knihovny Most je Petr Petrik.
i pracovně přívětivý odbavovací systém knihovních činností a služeb. Na něj navazuje moderní webový portál knihovny. Ten v sobě musí snoubit
všechny dostupné služby knihovnických služeb a informací o knihovně. Musí poskytovat
v maximální míře on-line služby a e-nabídky. Součástí jsou
i aktuální informace o všech akcích, které knihovna pořádá. Samostatnou sekci bude mít i dětský web, kino Kosmos a planetárium. Pro knihovnu je důležité také spolehlivé a kapacitně
odpovídající internetové připojení. Současně s těmito kroky
musí být knihovna dovybavena
potřebným množstvím e-čteček
a dalších digitálních přístrojů.

jejich důvěru. Vhodným nástrojem této přirozené symbiózy je
projekt senioři čtou dětem. Dalším cílem je podpora mladých
literárních talentů za spolupráce knihovny a školských zařízení. Také chci v knihovně pořádat
přednášky na různá společenská
i kulturní témata. Spolupráci chci
navázat i s youtubery.
Počítáte s univerzitou třetího věku?
Podpora činnosti univerzity třetího věku je aktuální téma.
Knihovna je místem, které umí
nabídnout odborné zázemí pro
lektory z řad vysokoškolsky vzdělaných seniorů. Spoluprací s penziony pro seniory můžeme zabezpečit pro zájemce přednášky,

ních her. Chceme se také zapojit
do většího počtu národních akcí
pro děti.
Na co se mohou čtenáři mostecké knihovny v nejbližší době těšit?
Moc rád bych – nejen naše čtenáře - pozval 14. června od 18
hodin na „Hovory W“, autorské
čtení z knihy „Kapka do žil“ s Jiřím Werichem Petráškem. Mimo
jiné bude povídat i o životě, tátovi a vůbec o všem, co život přináší. Se synem Jana Wericha si bude
povídat nakladatel Pavel Mézsáros. Zazní i písničky nejen Osvobozeného divadla v doprovodu
pianisty Pavla Štolby. Chybět samozřejmě nebude ani autogramiáda.
(pur)

Litvínovští psovodi sklidili chválu
LITVÍNOV – Práce psovodů
Městské policie Litvínov zaujala jejich kolegy policisty
z izraelské policie. Ti přijeli do
České republiky vybrat připravené služební psy z místních
vyhlášených chovů, ze kterých
pochází i psi litvínovských psovodů. Izraelští kolegové je se
zájmem sledovali při práci i výcviku a diskutovali o zkušenostech ze zásahů, kompetencích
a rozdílech v práci policejních
složek obou zemí.
Pětičlennou skupinu izraelských policistů přivítala v Litvínově starostka města Kamila
Bláhová spolu s velitelem Městské policie Litvínov Zdeňkem
Urbanem. Zahraniční návštěvníci se nejprve seznámili s činností litvínovské městské policie, prohlédli si operační středisko a městský kamerový systém. Diskutovali s vedením
města a městské policie o kompetencích a struktuře policejních složek obou zemí. „Do-

zvěděli jsme se například, že
i v Izraeli působí městská policie a její kompetence jsou takřka
totožné s obecní policií v České republice. Při prohlídce naší
služebny se zajímali především
o vybavení pořádkové jednotky vzhledem k četným zásahům
pořádkových jednotek v Izraeli
proti narušitelům veřejného pořádku,“ prozradil z diskuze s izraelskými policisty Zdeněk Urban.
Další cesta izraelské návštěvy vedla do psince městské policie. Zajímali se o výcvik služebních psů. „Naše psy a jejich
výcvik ohodnotili velmi kladně.
Vyzdvihli především to, že malé město, jako je Litvínov, věnuje služební kynologii pozornost a má psy na velmi vysoké
úrovni,“ uvedl dále Zdeněk Urban. Bezchybnou ukázku výcviku služebních psů předvedli
izraelským policistům litvínovští psovodi pod vedením Pavla Zíchy. „Při ukázkách výcvi-

ku jsme diskutovali také o rozdílech při využití služebních psů
u nás a v Izraeli. Tam je například nemožné poslat za pronásledovaným pachatelem psa
bez náhubku, což je v České republice běžná praxe. Na druhou stranu ale ani izraelští psi
nejsou s náhubkem bezbranní.
Náhubky jsou opatřeny speciálními a pro psa zcela bezpečnými elektrickými paralyzéry, které za určitých okolností dokážou pachatele zneškodnit stejně, jako zákus do těla od našich
psů bez náhubku,“ popsal roz-

díl mezi prací služebních psů
u nás a v Izraeli Zdeněk Urban.
S izraelskými policisty se dále sešel náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika,
který v minulosti působil jako velitel Městské policie Litvínov. „Litvínovští psovodi mají co ukázat, jejich práce se služebními psy je na vysoké úrovni.
Kontakt s příslušníky policejních složek ze zahraničí je pro
naše strážníky vždy dobrou zkušeností,“ komentoval návštěvu izraelských policistů Martin
Klika.
(pur)

V Litvínově nepředváděli dobrou práci svých psovodů zahraničním policistům poprvé. Dobře vycvičení psi ze špičkových chovů, se kterými pracují litvínovští strážníci, přitáhli
pozornost také policistů ze Severní Karolíny z departmentu
Reidsville, kteří Litvínov navštívili už dvakrát. K Městské policii Litvínov zavítali rovněž kolegové z Indie či ze soukromého
výcvikového střediska v Severní Karolíně.

S Milanem se poznali už na
střední škole. Byla to veliká láska.
Vzali se hned po škole a začali
cestovat. Užívali si života plnými
doušky. Všechno jim vycházelo. Byli šťastní a spokojení. Na
dlouhé roky zakotvili v horách
Nového Zélandu. Pronajali si tam
malý dům, ve kterém poskytovali
ubytování turistům. Milan pracoval jako průvodce po
horské divočině, ona
se starala o pohodlí
hostů. Všechno se
jim dařilo, život v divočině jim naprosto
vyhovoval. Po letech
ale začala toužit po
dítěti. Zdálo se, že
s tím nebude žádný
problém. Ale ani po
dvou letech neotěhotněla. S Milanem
se proto dohodli, že
se na čas vrátí domů
a vyhledají lékařskou pomoc.
V rodném městě si pořídili malý
byt. Dům na Novém Zélandu se
jim podařilo koupit a výhodně pronajmout. Plánovali, že se
tam i s dítětem za tři čtyři roky
vrátí. Nečekali žádné problémy,
ale štěstí se k nim otočilo zády.
Několikrát o dítě přišli v prvních
měsících těhotenství. Už to chtěli vzdát a vrátit se zpět do hor,
když se jí konečně podařilo dítě
udržet a donosit. Narodila se jim
malinká holčička Nelinka s celou
řadou zdravotních problémů. Ještě se pořádně nepodívala na svět
a už musela absolvovat několik
operací. První měsíce s ní trávila
v nemocnici. Milan zatím pracoval jako horolezecký instruktor
a průvodce po horách v Rakousku a za svou rodinou dojížděl
jen několik dnů v měsíci. Když ji
i s dcerkou konečně lékaři pustili
domů, začalo jí vadit, že Milan
žije v jiné zemi než ona a dítě. Do
Rakouska se za ním ale přestěhovat nemohly, potřebovala pro
Nelinku lékařskou péči, kterou
by v cizině nezaplatili. Milanovi
se nechtělo opustit práci, která
ho naplňovala a alespoň vzdáleně
připomínala jejich druhý domov
v horské divočině. Řešení neustále oddalovali. Do jejich vztahu
se vedle lásky začaly vkrádat také
výčitky a pocity křivdy. Nelince
byl skoro rok, když se Milan rozhodl, že dál už bez svých dvou
lásek nemůže žít. Dohodli se, že
ukončí svou práci v Rakousku
a přestěhuje se za nimi do Čech.
Našel si už práci v nedalekých
horách. Nelinčin zdravotní stav
se výrazně zlepšil. Stačilo už
jen překlenout několik měsíců
a mohli se vrátit do svého domu
v horách. Měla pocit, že všechno
zlé je za nimi. Počítala dny do Milanova návratu na prstech. Už jim
zbývaly jen prsty na jedné ruce.
Ten den se vydala s Nelinkou
v kočárku na procházku po lesní
cestě. Bylo krásné počasí. Těšila
se na Milana. Vyprávěla Nelince
o domě v horách, o tom, jak tam
s tátou budou žít. Nelinka se nakláněla z kočárku a natahovala
ručičky po květinách a keřích kolem cesty. Najednou se se na cestě
objevili dva velcí psi. Naježení
pomalu našlapovali, hluboce hrozivě vrčeli. Srdce se v ní zastavilo.
Sama se zvířat nebála, ale psi vypadali hrozivě. Postavila se mezi
kočárek s dcerkou a zvířata. Nevěděla, co udělá, jestli psi zaútočí.
Snažila se nedat najevo strach. Psi
je začali obcházet. Cítila, jak se
jí ježí vlasy na zátylku. V duchu
se modlila, aby psi zmizeli. Ve
chvíli, kdy Nelinka začala hlasitě
plakat, psi proti nim vyrazili. Ten
větší se vrhl na ni, druhý skočil
na kočárek. Snažila se psa odkopnout. Kočárek se převrátil, křičící
dítě se vykutálelo na cestu. Všude
kolem ní cvakaly tesáky. Podařilo
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soudnička
se jí zalehnout holčičku a nastavit
psům záda. Věděla, že je potrhaná, ale bolest zatím necítila. Najednou zaslechla hlasité písknutí.
Psi se na povel otočili a rozběhli
se pryč. Bylo po všem. Klekla si
a začala prohlížet svou holčičku.
Nelinka měla zkrvavenou hlavu, pes
jí tesáky strhl část
kůže na lebce a prokousl tvář a hrdlo.
Dítě bylo podivně
klidné a tiché. Křičela o pomoc, byla
v šoku. Podařilo se
jí vytočit záchranáře. Nesouvisle ze
sebe vypravila, co se
jí stalo. Neuměla ale
popsat, kde s dítětem jsou. Trvalo jen
pár minut, než k nim dorazila
pomoc. Jí se to ale zdálo jako čas
k nepřečkání. Když si od ní převzali záchranáři krvácející dítě,
opustily jí síly a ztratila vědomí.
Probrala se až v nemocnici. Milan seděl u jejího lůžka. Ucítila
palčivou bolest na několika místech na těle. Uvědomila si, že ji
pes zle potrhal. Zajímala ji ale jen
její dcera. Když se na ni zeptala,
Milan se rozplakal. Už nemusel
víc říkat. Dítě řádění dvou rozběsněných psů nepřežilo. Upadla
do letargie. Nechtěla nic slyšet,
s nikým mluvit. Milana poslala
pryč. Nespravedlivě ho obvinila
z toho, že za neštěstí může on.
Kdyby byl s nimi, ochránil by jejich dceru. Nechtěla ho vidět. Jen
chvíli mluvila s policií. Popsala
útočící zvířata a vzpomněla si i na
to, že je v poslední chvíli někdo
hvizdem odvolal. V docházkové
vzdálenosti lesní stezky, kde se
s Nelinkou ten den procházela,
bydleli v rodinném domě lidé,
kteří měli dva velké psy. Tvrdili
ale, že ten den neopustili zahradu. Policisté se přesvědčili, že
je zahrada obehnaná vysokým
pevným plotem. Psi neměli šanci utéct. Podle policistů se o tyto
dva psy nejednalo. Milan to ale
viděl jinak. Přišel o svou rodinu
kvůli nezodpovědnosti a lhostejnosti muže, který si spokojeně
se svou ženou a dítětem žil dál
v domě i se svými zabijáckými
zvířaty. Když nemohla zakročit
policie, může on. Už neměl co
ztratit. Rozhodl se, že tu rodinu
zničí stejně, jako jejich psi zničili
tu jeho. Byl dobrý střelec. Jinak
by ani nemohl v divokých horách
Nového Zélandu přežít. Koupil si
letenku a připravil se na návrat
domů. Večer se vypravil k tomu
domu. Dvakrát vystřelil a oba
psi zůstali ležet na zahradě. Muž
vyšel před dům, aby zjistil, co se
stalo. Další výstřel a další mrtvý.
Pak zmizel ve tmě. Ještě tu noc
odletěl. Věděl, že v horách, kde je
doma, se ztratí a nikdo ho nenajde a snad ani hledat nebude. Přišel o dítě i o ženu. Jen s vědomím,
že se pomstil, může žít dál. Zůstala ještě několik týdnů v nemocnici. Když jí řekli, že se její manžel
ztratil, nijak na to nereagovala.
Nezajímal jí. Nezajímalo ji nic.
Policie také vyšetřovala vraždu
muže, kterého nikdo zastřelil
před jeho domem. Stejně, jako
jeho dva psy. Týden na to dva
zdivočelí psi, kteří se potulovali
v lesích, napadli dalšího člověka
a jeho psa. Reagovali na hvízdnutí, kterým ten muž přivolával
svého psa k sobě. Z minulosti
tento povel psi znali. Tak se také
podařilo oba nebezpečné tuláky
odchytit. Písknutím je policejní
psovod přivolal. Do českých lesů
se zatoulali ze sousedního Německa. Jejich majitele se nepodařilo zjistit.
(pur)
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Jirka Kolbaba: „Antarktidu
zatím nic nepřekonalo…“
Litvínov - Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba zavítal nedávno do litvínovské Citadely s pořadem „Fotograf na cestách, splněný sen“. Prostřednictvím svých jedinečných fotografií provedl publikum všemi
kouty světa s důrazem na unikátní přírodní úkazy, kompozice a roztodivné tváře domorodců s nádechem dobrodružství, poznání, exotiky a tajemna.
Představil množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech šesti kontinentů planety. Exotický výlet
zavedl diváky do některých specifických oblastí a motivoval je
k jejich vlastním cestovatelským
projektům a fotografování.
Naším čtenářům přinášíme
následující rozhovor, který týdeníku Homér Jiří Kolbaba exkluzivně poskytl.

Hejtman Oldřich Bubeníček
vyhlásil Senior Art 2018
ÚSTECKÝ KRAJ – Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček vyhlásil 5. ročník literární
soutěže pro seniory z Ústeckého
kraje SENIOR ART 2018.
Tématem letošního kola soutěže je „Vznik Československa
aneb 100 let lásky k národu“.
Součástí přihlášky je i souhlas
autora se zpracováním osobních údajů, bez kterého nebude moci být soutěžní příspěvek
přijat. Vyhlášení výtvarné soutěže Senior Art inicioval Ústecký kraj před pěti lety. Soutěž pro
seniory Senior Art pořádá Ús-

tecký kraj ve spolupráci s Krajskou radou seniorů Ústeckého
kraje. Soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let s trvalým pobytem v Ústeckém kraji,
včetně uživatelů služby domovu pro seniory v Ústeckém kraji. Vloni poprvé senioři soutěžili
v tvůrčím psaní v kategorii poezie a próza. Loňského ročníku
se zúčastnil prezident Miloš Zeman, který v rámci své oficiální
návštěvy Ústeckého kraje předal
v mosteckém divadle ceny vítězům.
(nov)

Procestoval jsi už 138 zemí světa. Kde jsi byl naposledy
a co tě nejvíc zaujalo?
Vrátil jsem se nedávno z cesty
kolem světa. Předtím jsem trávil
čas na Islandu a v Jižní Africe.
Při cestě kolem světa jsem se zastavil na deseti místech, z nichž
devět jsem už znal a jen jedno
jediné ne. Souostroví Palau - to
byl můj velký sen! Nosil jsem
v hlavě aspoň deset let, že budu
fotit ty úchvatné ostrovy, vystupující z úžasně temného Pacifiku. Fotil jsem je z letadla s vysazenými dveřmi, bylo to velká
šance.
Potkalo tě v poslední době
na cestách nějaké překvapení?
Jedno velké překvapení mě
čekalo v Kataru. Nebyl jsem tam
dvacet let a žasl jsem, jak si za tu
dobu – ať ekonomicky, sociálně
nebo společensky dobře a osvíceně tato země Arabského poloostrova vede. Jak dokážou své
surovinové bohatství využít ve
prospěch místních lidí. Je to čistá, mravná a úžasně vedená země.
Kam vezmeš svůj objektiv
tentokrát?
Už za pár dní na cestu do Pacifiku - přes Nový Zéland, Vanuatu, Fidži, Samou, Tongu…
Kolik zemí stačíš ročně navštívit?
Jsem šest až devět měsíců
v roce na cestách. Kolik za tu
dobu stačím navštívit zemí, nepočítám, ale řekl bych, že osm

Jiří Kolbaba a věrný přítel pes.

až patnáct zemí, někdy i víc.
Mnohé opakovaně.
Na která místa se nejčastěji
a nejraději vracíš?
Jednoznačně na Island. Je to
podle mě nejfotogeničtější místo na světě. Tolik fenoménů přírodních, barevných a tvarových… Stále je co nového fotit.
Mám v plánu vydat obrazovou
knihu o Islandu. Na Island jsem
podnikl cestu už devatenáctkrát. Čtrnáctkrát jsem byl v Indonésii. Obě tyto země jsou pro
mne velmi přitažlivé. Nesmím
ale zapomenout ani na Hawai
s Antarktidou. Chtěl bych tyhle
části planety co nejvíce poznat,
naučit se, prožít a udělat z toho
všeho co nejlepší pořady a inspirovat českou veřejnost.

nec to ale nevyšlo. Dostal jsem
se sem s ruským atomovým ledoborcem. Byl to také silný zážitek - být na „čepičce“ planety, kde jsem si mohl vyzkoušet cimrmanovské: Jdu na sever
a na jih…
Jaký sen sníš teď?
Ten se přímo nabízí. Když už
jsem navštívil severní, tak bych
se rád podíval i na jižní pól.
Antarktida je skvělá, já jsem ale
vždycky viděl spíše tu její pobřežní část. Tak třeba se dostanu
jednou více i do jejího středu…

Jiří Kolbaba a věrný přítel foťák.

Nejsem typ fotografa, který by
někde seděl a čekal na pravý záběr. Projíždím přírodou a fotoaparátem jen glosuji, co vidím.
Jednoduše dokumentuji. Někdy
na záběr čekám, jindy ne. Většina mých záběrů vznikla úplně
impulsivně, během několika vteKdyž jsme spolu dělali před
řin. Jsou ale situace, kdy jedu napár lety rozhovor, zmiňoval jsi,
příklad fotit polární záři a jedu
že jeden z nejsilnějších zážitků
tam i osmkrát, ale přivezu takov tobě zanechala Antarktida…
vý záběr jen jednou – a ještě ne
Platí to pořád?
tak, jak bych chtěl - takže ji budu
Zatím ji nic nepřekonalo. Byl
hledat dál. Jindy jdu fotit medvějsem tam od roku 2001 třikrát.
dy nebo lvy a nevidím je…PříJe úžasné dostat se do tak výlučroda má své mechanismy a svoného místa opakovaně. Pokažje rytmy, někdy mě odmění a nědé to bylo jinak, vždycky velmi
kdy ne. Já se na
ni zlobit nemůžu
a je to i důvod se
Webové stránky Jiřího Kolbaby: www.theworld.cz , aktivní je i na Facebooku.
do míst vracet. Je
hodně věcí, které
bych chtěl vyfodobrodružně. A chystám se sem přírodní scenérie je něco úžas- tit. Třeba zrovna jižní pól, nebo
znovu. Antarktida je nesmír- ného - zasněžené hory, pod ni- už zmiňovanou polární záři, teně přitažlivá, stále ještě křišťálo- mi modrá jezera… Nejsilněj- koucí lávu ze sopky…
vě čistá a stále téměř nezasažená ší zážitky jsem měl ale se zdejKdy a kde se mohou tví přínaší civilizací. Zvířata se tu pro- šími lidmi. Tady jsou buddhisté
to nebojí člověka. Je to nádher- a hinduisté, což jsou nesmírně znivci a milovníci cestování na
né a inspirativní místo, pro ně- vstřícné kultury. Osobně jsem tebe opět těšit?
V Mostě jsme zatím vyčerpakoho, kdo fotí, kdo umí ocenit se setkal s bhútánským králem
a královnou, byly to pro mě vel- li všechna témata. Mám teď nosílu a čistotu přírody.
mi silné a hluboké zážitky, které vý pořad o Bhútánu a Nepálu,
Tvůj sen bylo dostat se i na vždycky na svých cestách nasá- tak třeba je budu moci představit i v Mostě…
vám a jsem za ně vděčný.
severní pól… Zadařilo se?
Zadařilo. Na severním póDěkuji za rozhovor (ochutMáš ve svém portfoliu nělu jsem byl. Původně jsem tam
chtěl doběhnout s ruskou expe- jaký „unikátní kousek“, mo- návku z fotoarchivu Jirky Kolbadicí na běžkách a hodně jsem mentku, na kterou jsi dlouho by najdete na straně 12).
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
kvůli tomu i trénoval, nako- čekal?
Výčet míst, kam ses s fotoaparátem všude dostal, je neuvěřitelně pestrý. Jsou mezi nimi i ta pro mnohé lidi docela
zapovězená a extremní. Mezi netradiční patří i Himálaje.
Jak sis užíval velehorskou přírodu a setkání s lidmi pod střechami světa?
Himálaje mě přitahují také už
mnoho let. Zblízka jsem mohl
důkladně vidět Bhútán a Nepál.
Dostal jsem se až do výšky šesti
kilometrů, nejčastěji jsem se ale
pohyboval mezi čtyřmi až pěti.
Nejsem horolezec. Vidět zdejší

Cyklisté, označte si svá kola
LITVÍNOV – Litvínovská městská policie získala dotaci na
forenzní značení předmětů syntetickou DNA. Díky označení
tak budou moci strážníci vždy
přesně určit původního majitele kradené věci. Se značením
začnou první prázdninový den.
Kdo chce mít své kolo, koloběžku nebo invalidní vozíček
pod kontrolou strážníků, musí
stihnout forenzní značení do
30. září.
Forenzní identifikační značení je forma unikátní autentické identifikace podporující preventivní ochranu předmětů, u nichž je důležité prokázat jejich skutečného majitele.
„V praxi to znamená, že pokud
bude předmět označen forenzním identifikačním značením,
můžeme vždy určit jeho majitele, a to přímo na místě,“ říká velitel Městské policie Litvínov
Zdeněk Urban. Forenzní značení je možné použít prakticky
na všechny věci, u kterých lze
bezpečně určit majitele. Především u jízdních kol, invalidních
vozíků, městského mobiliáře,
který je přenositelný, případně u elektrotechniky v majetku
města. „Pro obyvatele Litvínova je ale tato metoda nejvíce využitelná právě pro značení jízdních kol,“ doplnil Zdeněk Ur-

oživili o své vzpomínky na některé zmizelé památkové objekty a snad i přednášející si doplnil své znalosti o zajímavá fakta. Poutavé vyprávění lektora pana Manfreda Hellmicha si přišlo
poslechnout 29 seniorů,“ uvedla organizátorka univerzity Eva
Koudelková. Stále jsou volná
místa pro šest zájemců. „V tomto semestru otevíráme tradiční
a velmi oblíbené obory. Například Letem světem či Kaleidoskop zajímavostí,“ dodala Eva
Koudelková. Úspěšní absolventi obdrží certifikát při slavnostním zakončení na litvínovském
zámku.
(nov)

Nejlepší „polívku“ uvařili
litvínovští hasiči
Forenzní značení provede zaměstnanec Městské policie Litvínov od 1.7. do 30.9 na služebně Městské policie
Litvínov ve Vodní ulici každé pondělí od 9 do 17 hodin. V případě zájmu o tuto službu mimo termín je nutné
se objednat na tel: 476767841, nebo e-mailem: mpo@mulitvinov.cz. Městská policie připravuje rovněž
jednorázové akce v rámci sportovních a společenských událostí v Litvínově. Termíny budou vždy zveřejňovány
na našich webových stránkách.
ban. Syntetická DNA je složena
z nosného média, neboli emulze. Po aplikaci na vybranou věc
směs do 20-30 minut zasychá

a mění se v neprůhlednou a neodstranitelnou vrstvu. Následně
po nasvícení některou z UV svítilen modře září a usnadní pá-

 Čisté kolo nebo jiný kompenzační prostředek
 Doklad totožnosti vlastníka
 Doklad o nabytí vlastnictví (v případě, že tento doklad nemáte k dispozici, vyplníte a podepíšete čestné prohlášení na místě )
 Celý proces označení trvá cca 20 min. Aplikace musí uschnout. Registrace je pro občany
Litvínova zdarma

Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. je stabilní
nadnárodní společnost zabývající se poskytováním
komplexních služeb v oblasti údržby a výstavby technologických celků.
Působíme zejména v chemickém průmyslu a energetice.
Naši stabilitu potvrzuje 25leté působení na českém trhu
a taktéž skutečnost, že zajišťujeme práci pro více než 800
kmenových zaměstnanců po celé České republice.

DO NAŠICH TÝMŮ HLEDÁME VHODNÉ KANDIDÁTY:
Compliance Representative
Controller
Nákupčí
Technolog obrábění
Vedoucí oddělení kalkulací a rozpočtů
Zkušební technik
Horizontkář / Obráběč kovů - soustružník

Nabízíme:
Zázemí stabilní společnosti
Motivující mzdové ohodnocení
Práci na hlavní pracovní poměr
Odborné zaškolení a možnost
dalšího vzdělávání
Finanční zajištění v případě
dlouhodobé pracovní neschopnosti,
závažných onemocnění či
komplexní úrazové zajištění (včetně
hospitalizace v nemocnici)
Dotované stravování

Izolatér / Klempíř / Natěrač

Dotovaná výuka cizích jazyků

Lešenář / Manipulační dělník

Sick days (dny volna navíc nad
rámec dovolené)

Řidič autojeřábu

Firemní akce pro zaměstnance
(sportovní turnaje, akce pro děti)

Řidič nákladního vozidla

Klademe velký důraz na kvalitní
pracovní podmínky, dbáme na dobré
pracovní zázemí, lidský přístup
a otevřenou komunikaci.

Zámečník

Knihovna láká seniory
na univerzitu
LITVÍNOV - Litvínovská knihovna zahájila další, už dvaadvacátý semestr Univerzity volného
času. Lektoři přichystali sérii
poutavých přednášek pro studenty z řad seniorů.
První přednáška oboru Církevní památky na Mostecku
a Litvínovsku proběhla začátkem května. Na severu Čech
zmizelo po válce asi 30 procent kulturních památek. K tomuto vysokému číslu jistě přispěl fenomén Mostecka - likvidace 33 obcí, včetně okresního
města Most, z důvodu těžby uhlí. „Mezi posluchači se našlo hodně pamětníků, kteří přednášku

Co je třeba k registraci:

Svářeč
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Místo výkonu práce: Most, Litvínov

Termín nástupu: možno ihned
Máte chuť stát se součástí našeho týmu? Pokud ano, kontaktujte nás!
Svůj profesní životopis pošlete na email hr.bisczech@bilﬁnger.com. V případě dotazů volejte na tel. +420 476 456 602.

trání a identifikaci. Stejně tak
jako u lidské DNA se prokáže
konkrétní osoba, v tomto případě čtečkou prokážete majitele
odcizené věci. „Značení je odolné všem podmínkám povětrnostních vlivů, kyselinám a je obtížné jej mechanicky odstranit. Tato bezpečnostní technologie je
podporována Odborem prevence
kriminality MV ČR a uznávána
Kriminalistickým ústavem Policie ČR Praha,“ říká dále Zdeněk
Urban.
(pur)

LITVÍNOV – Na šestém ročníku
Polívkové olympiády v Litvínově se do „polívkového klání“
pustilo sedm polívkářů.
Své výtvory předložili kuchaři amatéři na akci v Chudeříně, kterou už tradičně pořádá Spolek přátel historie Litvínovska. Téměř letní počasí přilákalo do chudeřínského parku
stovky lidí, kteří si nechtěli nechat ujít skvělé výtvory soutě-

žících. Nakonec jako nejlepší
ocenili kuchařské umění litvínovských hasičů. Mezi soutěžícími byly i zástupkyně spolku
WomenNet. Ty za svou polévku vybíraly dobrovolný příspěvek pro litvínovský psí útulek.
O tom, že i jejich dílo velmi
chutnalo, svědčí 1 340 korun,
které Litvínovské síťovky, jak se
družstvo jmenovalo, pro útulek
vybraly.
(pur)

Festival sportu
Wannado 2018
v Litvínově
LITVINOV – Město Litvínov
záštítí festival sportu pro děti
Wannado 2018. V Litvínově se
představí Wannado Minifestival Sporťáček v rámci Svatomichaelských slavností v září ve
Voigtových sadech.
Wannado festival je největší náborovou sportovní akcí
v České republice snoubící zábavu a sport. Dle organizátorů od roku 2011 přivedl k pohybu přes 20 tisíc dětí. Akce
je podporovaná sportovními
osobnostmi, odborníky i silnými partnery, letos se uskuteční v sedmi krajských městech.
„Je první mezinárodní platformou přivádějící děti a mládež
k pohybu. Svým pestrým multimediálním obsahem hledá rovnováhu mezi rychle se šířícími
lákadly digitálního světa a tolik potřebnou fyzickou aktivitou dnešních dětí. Právě moderní technologie Wannado využívá k návratu dětí ke sportu.
Ukazuje jim, že tělesná aktivita
přináší kvalitnější a radostnější
život,“ uvedla starostka města
Kamila Bláhová, která nad festivalem převzala záštitu. Spolupořadatelem festivalu je SSK
Litvínov.
V Litvínově se bude konat
Wannado Minifestival Sporťáček 28.9. ve Voigtových sadech
od 10 do 15 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na postavičky i Wannado Ninja Race! Nebude chybět překážková dráha Wannado NINJA TRACK,
hudba a zábava, doprovodný
program a soutěže a řada dalších zajímavých aktivit. (pur)

Polévku nabízely litvínovské Síťovky ze spolku WomenNet.
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Navštivte festival Elbe Dock.K
Užijete si pravou filmovou nálož
ÚSTECKÝ KRAJ - Až do neděle
20. května můžete navštívit
nový festival dokumentárních
filmů ELBE DOC.K v Ústí
nad Labem, který pořádá Filmová kancelář Ústeckého kraje.
Festival vytvoří prostor,
v němž diváci získají možnost
vidět to nejlepší ze současné
české a německé dokumentární tvorby a výběr nejzajímavějších filmů z prestižních filmových festivalů.
Festival ELBE DOC.K (který
začal 16. května) navazuje na
pražskou filmovou cenu Pavla
Kouteckého. I v letošním roce
bude v rámci festivalu oceněn
odbornou porotou nejlepší český dokument, který se stane vítězem jejího 12. ročníku v kategoriích celovečerní a krátkometrážní dokumentární film.
Část programu pak dopluje
mezi 24. a 26. květnem po Labi na ozvěny festivalu do Drážďan. Několikadenní akce navíc
nabízí divákům přehled o aktuálních trendech internetové
a televizní dokumentaristiky.
Nálož zajímavých dokumentů je v Ústí nad Labem
ke zhlédnutí ve Veřejném sále
Hraničář, kinosálu Fokus Kafe,
Severočeské vědecké knihovně a ve festivalovém letním kině poblíž OC Forum na Kostelním náměstí. Zde je každý večer od 20.30 hodin zdarma promítán jeden dokument,
v pátek 18. 5. to bude napří-

Kompletní program festivalu ELBE DOC.K lze najít na webových stránkách www.elbedock.cz. Festival nabízí
i jednotlivé vstupenky se zvýhodněním pro studenty a seniory. Festival je realizován za podpory Ústeckého
kraje a Filmová kancelář Ústeckého kraje je jedním z partnerů festivalu.
klad na ČSFD oceňovaný dokument „Pásky z Nagana“ v režii Ondřeje Hudečka, ve kterém Jaromír Jágr, Dominik Hašek a další hvězdy vzpomínají
na památný turnaj na olympiádě v Naganu.
V rámci festivalu proběhne
celá řada workshopů a setkání
s tvůrci. Ve čtvrtek v Hraničáři
osvětlil známý dokumentarista
Vít Klusák fenomén oblíbených
kuchařských seriálů v přednášce „Jak se dělá Ano, šéfe!?“.
O den později na stejném místě představí zatím největší mystifikační show v českých televizích „One Man Show“ její tvůrci Kazma a Krug.

Městský prostor oživí lodní
kontejnery, které budou v rámci festivalu adaptovány na promítací sály a výstavní prostory.
Do kontejneru na břehu Labe
se budou moci zájemci o přírodu a výtvarné umění jít podívat
na to nejlepší z české ilustrátorské scény a site specific instalaci na téma Botanicum. Rostliny jsou všude. V pátek 18. 5.
v 17 hodin odsud vyrazí zážitková vycházka za jedlými rostlinami, která vyústí v piknik na
břehu Labe a workshop s ilustrátory. Kontejner umístěný
u kina Hraničář poskytne prostor pro prezentaci audio-vizuální instalace studentky Ateli-

éru Fotografie ústecké Fakulty
umění a designu Idy Taušlové,
jež ve své práci nazvané FLOW
vychází z konkrétního genia loci ústeckých zdymadel na řece
Labi.
Kromě filmových projekcí,
diskusí a udělení prestižní filmové ceny, přiveze ELBE DOC.K také pestrý doprovodný
kulturní program, včetně progresivních hudebních produkcí
českých a německých umělců.
Během čtyř festivalových večerů vystoupí postupně OWL,
Wim Dehaen, Enchanted
Lands, Obelisk of Light, Linnéa, AUCO, New Magic, objekt
klein a ProZeccoDJs.
(nov)

Uznávaný vědec Michael Londesborough:
„Česko potřebuje chytré mozky, které se budou věnovat chemii“
LITVÍNOV/PRAHA – Michael Londesborough, vědec Akademie
věd České republiky a popularizátor chemie, se stal ambasadorem značky Unipetrol v oblasti
propagace chemie a vzdělávání
v přírodovědných oborech.
„Mám velkou radost, že se
nám podařilo pro spolupráci získat tak významnou osobnost vědeckého světa,“ říká Aleksandra Skalska, ředitelka marketingu skupiny Unipetrol, a dodává:
„Michael je vynikající popularizátor a především strhující řečník, který dokáže své posluchače
nadchnout.“
V barvách Unipetrolu se známý vědec jako řečník objeví například na květnové akci Týden inovací nebo v listopadu na
dalším ročníku petrochemické
konference „Reactions“. Michael
Londesborough se stal také poradcem Unipetrolu pro inovace. „Význam chemie jako oboru,
který ovlivňuje naši přítomnost
a především budoucnost, rapidně
stoupá. Aby Česko zůstalo kon-

kurenceschopné, potřebuje chytré
mozky, které se budou chemii věnovat. Naším společným cílem je
proto přitahovat pozornost veřejnosti k chemii a nastupující generaci názorně ukazovat, že chemie
je nejen krásný a atraktivní obor,

ale také skvělá příležitost ke kariernímu uplatnění,“ vysvětluje. Michael Londesborough se
pravidelně objevuje na televizních obrazovkách. Pro populárně vědecký týdeník České televize „PORT“ (který diváky in-

formuje o novinkách i zajímavostech z nejrůznějších oblastí
vědy, nových technologií a společenských oborů) připravuje
rubriku Michaelovy experimenty, v níž také vystupuje jako moderátor.
(nov)

Michael Londesborough – nový poradce Unipetrolu pro inovace, člen grantové komise Nadace Unipetrol
a protagonista školního vzdělávacího projektu Báječný den s chemií.

Dětí v prvních třídách v Litvínově ubývá
LITVÍNOV – K zápisu do prvních
tříd základních škol v Litvínově
přišlo 350 dětí. Z Litvínova jich
přitom mělo být 337. Nedostavily se ale všechny. Ostatní
budoucí prvňáčci jsou z jiných
měst. Za posledních pět let bylo
dětí, které měly přijít k zápisu,
nejméně. Před třemi lety jich
bylo téměř o stovku více.
Nejvíce dětí přišlo k zápisu
do základní školy v Ruské ulici,

a to 93. Z toho 16 dětí z okolních obcí. Druhá nejvíce žádaná škola v Litvínově je jazykovka se 76 dětmi u zápisu. Nejvíce
žádostí o odklad evidovaly dvě
školy, a to v Ruské ulici a janovská základní škola, obě shodně
21 dětí. O soukromou základní školu Jeřabinka projevilo zájem 8 dětí. Do Litvínova zamířily i děti z okolních měst, a to
celkem 71. K zápisu nepřišlo 31

dětí, které mají trvalé bydliště
v Litvínově a podle zákona i věk
na to, aby se k zápisu dostavily.
„Rodiče, kteří nepřivedli své dítě
k zápisu, se dopouštějí přestupku
a mohou být pokutováni,“ uvedla místostarostka Litvínova Erika Sedláčková a dodala: „Praxe
je taková, že někteří rodiče, kteří děti nepřivedli k zápisu, s nimi přijdou v září na svou spádovou školu. Všechny rodiny, které

s dětmi u zápisu nebyly, kontaktují sociální pracovníci.“ Do Litvínova k zápisu naopak dorazily
děti, které ve městě nemají trvalé bydliště. Nejvíce dětí, a to 23,
přišlo z Lomu. Z Meziboří přišlo
8 dětí, 5 z Mostu. Další děti přišly z horských obcí nebo z Oseka. Do litvínovských škol se ale
hlásí i děti z větší dálky, například z Kralup nad Vltavou nebo
Nymburka.
(pur)
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Chytré technologie jsou super,
ale pro města zatím příliš drahé
KRUŠNÉ HORY/BOLEVEC - Starostové Svazku obcí v regionu
Krušných hor a ředitelé některých základních škol v regionu
vyjeli do Bolevce u Plzně, aby
si ve SMARET CITY POLYGONU
prohlédli chytré technologie využitelné i ve městech a školách
na Litvínovsku.
Výjezd do Smart City Polygonu organizoval Svazek obcí v regionu Krušných hor už podruhé.
Starostové si v areálu mohli prohlédnout nové technologie na řízení infrastruktury ve městech
i školách. K vidění bylo osvětlení, parkoviště, přechody, bezpečnostní systémy, ale i chytré lavičky a nabíječky pro elektromobily. Jednotlivé systému spolu úzce
komunikují, město je ale nemusí pořizovat naráz. Jednotlivými
segmenty chytrých technologií
je možné vybavovat veřejný prostor postupně. Vzájemná komunikace a jednotné řízení je zaručeno a lze k němu další technologie připojovat.

Veřejné osvětlení
zbavuje smogu
K vidění bylo například veřejné osvětlení, kterým město nejen ušetří energii, ale zbaví se také zbytečného světelného smogu. Lampy totiž svítí pouze na
malou část svého výkonu. Reagují ale na citlivá čidla v chodnících, která včas detekuji chodce a lampu rozzáří před jeho příchodem naplno. Tato technologie je vhodná například do parků
a na cyklostezky, kde není nutné
svítit naplno celou noc.

Červená a chytré koše
Další technologie rozsvěcela
červená výstražná světla zabudovaná v přechodech ve chvíli, kdy

P

Starosta Meziboří Petr Červenka si vyzkoušel, že na lavičce už se nemusí jen tak sedět. Není hudbou
budoucnosti, že si z ní můžete třeba nabít telefon.
se k němu přiblížil chodec. Stejně tak se barevnými světly nabízí
řídit parkování. Červená znamenají obsazené, modrá parkování
pro invalidy, zelená značí volné
místo. Na rozlehlejších parkovištích navedou světelné šipky řidiče přímo až k volnému místu. Čidla zabudovaná v komunikacích dokážou nejen evidovat projeté automobily, ale také
měřit jejich rychlost. Chytré odpadkové koše hlásí, že potřebují vyprázdnit, bezpečnostní systémy ohlídají objekty i celé areály. V plotech zabudovaná čidla
detekují snahu zlodějů plot překonat. Kamery i světla se namíří na místo útoku, dokonce může vzlétnout dron a začít zloděje
snímat. Většinou prý postačí hla-

sové varování, že je zloděj natáčen a sám se dá na útěk.

Kdo nepřišel do školy?
Bezpečnostní systémy by ocenili i ředitelé škol. Kamerový
systém je schopný během jediné vteřiny rozeznat tvář člověka,
který do školy nepatří. Není ani
studentem ani zaměstnancem.
Kamery pak návštěvníka sledují a upozorní na jeho pohyb po
škole zaměstnance. Bezpečnostní systém dokáže i spolehlivě odhalit, kdo z žáků je v budově přítomen a kdo nepřišel. Rodičům
pak rozešle SMS zprávy s informací, že jejich dítě ten den do
školy nedorazilo, případně odešlo dříve.

Chytrá lavička
Velký zájem starostů vzbudila chytrá lavička. Ta se nabíjí sama ze sluneční energie. Dokáže
nabíjet chytré telefony bezdrátově i pomocí USB nabíječky
i propojit je pomocí wifi s internetem. „Veškerá technologie,
která se městům nabízí, zejména
pak bezpečnostní prvky pro školy, je vynikající. Je to ale samozřejmě záležitost financí. Zatím
si nic podobného nemůžeme dovolit. Uvítali bychom ale případné dotační tituly vhodné právě
pro smart city technologie,“ komentoval prohlídku předseda
svazku a starosta Nové vsi v Horách David Kádner.
(pur)

orušené paragrafy

Kotlíková dotace láká
k podvodům
Na základě trestního oznámení Ústeckého kraje šetřila Policie ČR podvod v případě kotlíkové dotace. Teplická firma nabídla osmadvaceti lidem, že jim
zprostředkuje kotlíkovou dotaci, ačkoliv nesplňovali podmínky pro podání žádosti. Firma vyhotovila a Ústeckému kraji předložila fiktivní podklady
pro žádost. Pokud by úředníci Ústeckého kraje nebyli bdělí
a na podvod nepřišli, neopráv-

něné dotace by mohly být vyplaceny za více než pět miliónů korun. Podvodníkům nyní hrozí
až osm let vězení.

Podvodné
dvoutisícovky
Tři padělatele bankovek dostihla Policie ČR. Dlouhodobě nezaměstnaná trojice se pustila vloni na podzim do výroby
dvoutisícovek. Padělky ale nebyly příliš zdařilé a velmi brzo
se na ně přišlo. Chyběl jim vodoznak, ochranný proužek i op-
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ticky proměnlivá barva. Kromě
Ústeckého kraje byly v oběhu
v prodejnách také v Karlovarském a Plzeňském kraji. Trojice pustila do oběhu bankovky
za 36 tisíc korun. Za to jim nyní
hrozí trest až 8 let vězení.

Falešné řidičáky
pro Němce
Bez námahy se rozhodlo v České republice získat řidičský průkaz 58 cizinců, převážně z Německa. Našli se čtyři podvodníci v Ústeckém kraji,

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

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, hos-

kteří byli ochotni za úplatek cizincům falešné doklady pořídit.
Pro své klienty falšovali zkoušky
a splnění všech zákonných podmínek. Jakmile Policie ČR pojala podezření, nasadila na případ
čtyřicet policistů. Ti od února 2017 provedli deset domovních prohlídek. Nakonec sklapla
past a čtyři podvodníci skončili s trestním stíháním. Později se
obvinění rozšířilo i na tlumočníka. Za své podvody pětice inkasovala od Němců milión šest
set sedmdesát tisíc korun.
(pur)

pic, 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

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
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inzerce

AKCE MĚSÍCE
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 sedací soupravu 1 a půl
lůžka, rozkládací s úložným prostorem, cena 1.000 Kč. Dále prodám
4x zimní pneu na disku (4 až 5 mm)
205/65/R15, cena 1.000 Kč. Telefon
606 151 598.
■■ Prodám 2 zelené pláště do deště
vel. XXXL a L, jsou na zip, 150 Kč za
jeden kus, originál zabalené. Telefon
720 250 192.
■■ Prodám vosk na výrobu svíček ze
zbytků svíček, čistý v kostkách, mám
i další zajímavou nabídku. Telefon
720 250 192.
■■ Sháním škrábadlo a krycí boudu
na kočkolit. Nabídněte levně, jsem
z Mostu. Pište na číslo 607 109 439,
děkuji.
■■ Prodám menší sedací soupravu,
jeden a půl lůžka, rozkládací úložný

prostor, cena 1 000 Kč, dále prodám
4 x zimní pneu na dojetí, na discích.
Cena 1 000 Kč. T: 606 151 598
■■ Prodám benzinovou řetězovou
pilu značky Partner, délka lišty 45 cm,
a elektrickou řetězovou pilu značky
Oleo‑Mac, délka lišty 40 cm. Cena
dohodou. T: 723 655 353
■■ Prodám monitor Acer PC, 42 cm,
za 450 Kč a novou vodní dýmku za
350 Kč. Litvínov. T: 723 234 395
■■ Prodám 8 ks návleků k parnímu
mopu z mikrovlákna. Dosud nepoužité. T: 605 714 167. Cena dohodou
■■ Prodám kufříkový psací stroj
zn. Consul, v perfektním stavu - mechanický - za 500 Kč. T: 602 930 953.
Most
■■ Prodám novou skříň s nástavcem
- světlou, originál zabalená. Cena
3 500 Kč. Telefon: 736 437 711
■■ Rozprodám sbírku: staré kancelářské sešívačky, číslovačky a razítka,
děrovačky, brousiče žiletek, sklo,
porcelán, obrazy. Stěhování. Telefon:
705 233 646
■■ Daruji psací stroj Consul, mechanický, v bezvadném stavu s náhradní
páskou. Stoprocentní stav. Telefon:
602 930 953

SEZNÁMENÍ

■■ Touto cestou bych se chtěla
seznámit se spolehlivým, hodným
mužem. Je mi 35 let, jsem z Mostu
a mám 10letou dceru. Mělo by mu

být do 45 let. Telefon 607 109 439.
■■ Hledám ženu - seniorku - kamarádku. Jsem starší malíř - samouk.
Přátelství - vzájemnost. Telefon:
705 233 646
■■ 70letý, bývalý podnikatel, hledá
seznámení s ženou do 62 let, která
nechce býti sama. ZN: Vzájemná
tolerance, čas utíká. Jsem ze Žatce.
Telefon: 607 282 961. Ne SMS

SLEVA 20 %

DALŠÍ SLEVY

BYTY, DOMY

■■ Prodám zahradní chatku s te-

rasou, skladem v ZK Čepirohy na
pozemku města, velikost 400 m2,
úrodná půda, pitná a užitková voda,
elektřina, 100 m od zastávky. Telefon:
732 328 656
■■ Nabízíme k prodeji zahradu v katastrálním území České Zlatníky o výměře 416 m2 a spoluvlastnický podíl
1/150 ostatních ploch. Na pozemek
je přivedena užitková i pitná voda,
elektřina. Na zahradě stojí zahradní
domek, který je ve vlastnictví jiného
vlastníka, pozemek pod chatou je
též součástí prodeje (16 m2). Prohlídky lze domluvit na telefonním čísle
777 287 069. Cena 280 000 Kč

Sleva 15% a 5%

Sleva 15% na nezlevněné
zboží a sleva 5%
na již zlevněné zboží.

Sleva 5%
NOVINKA
- kuchyně Dolti Collection
by Andrea Capovilla.

auto, moto

■■ Prodám na Fiat Siencento potahy

sedadel, chránič volantu proti slunci,
polstrování do kufru. Cena 300 Kč.
Dále dvoubarevný pelíšek pro kočičku. Cena 120 Kč. Telefon: 606 262 236

TROLEJÁŘ

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici:
 práce na rozvodnách
 manipulace s elektro zařízením rozvoden
 údržba a opravy elektro zařízení rozvoden

Hlavní činnost zaměstnance v uvedené pozici:
 kontrola, údržba, montáž a demontáž trolejového a zpětného trakčního vedení
 renovace trolejového vodiče

Požadujeme:
 minimálně 2 roky praxe v oboru, z toho 1 rok praxe při
práci na elektro zařízení vysokého napětí
 spolehlivost, odpovědnost, důslednost

Požadujeme:
 zájem o profesi a kolektivní práci
 spolehlivost, odpovědnost
 svářecí průkaz výhodou

Kvalifikační předpoklady:
 vzdělání: SOU nebo SŠ – obor elektro
 min. § 6 vyhl. č. 50/1978 do 1000 V
 ŘP sk. „B“

Kvalifikační předpoklady:
 vzdělání: ÚSO vzdělání s maturitou nebo vyučen v elektro oboru
 osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhl. 50/1978 Sb.
min. § 5

Nabízíme:
 platové ohodnocení odpovídající zařazení do 5. tarifního
stupně
 firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 15 000 – 20 000 rok),
2 týdny dovolené navíc (celkem 30 dnů), příspěvek na
stravování a řada dalších výhod a od nového roku po zapracování pak:
›› příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč
měsíčně
›› program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500 Kč na rok
(čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu)
 možnost profesního a osobního rozvoje
 zázemí společnosti, která je součástí silné energetické
skupiny
 smlouvu na dobu určitou s předpokladem prodloužení na
dobu neurčitou
 pracovní dobu Po–Pá v ranních 8 hodinových směnách
(6:00–14:00)

Sleva 20%

Platí pro členy
klubu při nákupu
dvou produktů.

Sleva 10%

Platí pro všechny držitele
karty při nákupu nad
500 Kč. Neplatí pro
dárkové poukazy a již
zlevněné zboží.

Významný zaměstnavatel v regionu, společnost Coal Services a.s., člen skupiny Seven Energy, nabízí uplatnění v pozici:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

Platí pro členy
klubu při nákupu
dvou produktů.

Nabízíme:
 mzda odpovídající zařazení do 5. tarifního stupně
 firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 15 000 – 20 000
rok), příspěvek na stravování, 2 týdny dovolené navíc
 (celkem 30 dnů) a od nového roku po zapracování pak:
›› příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč
měsíčně
›› program Zdraví - karta Benefity v hodnotě
10 500 Kč na rok (čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu)
 možnost profesního a osobního rozvoje
 zázemí společnosti, která je součástí silné energetické
skupiny
 smlouvu na dobu určitou s předpokladem prodloužení na
dobu neurčitou
 pracovní dobu Po–Pá v ranních 8 hodinových směnách
(6:00–14:00)

Nástup možný ihned.
Pracoviště: Okres Most (lokalita ČSA)
Bližší informace: Petr Dvořák, tel. 478 002 637, V. Štefánek, tel. 478
003 612

Nástup možný dle dohody
Pracoviště: Most - Komořany
Bližší informace: Otakar Kadlec, tel. 478 004 742

Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis zasílejte na e-mail:
v.stefanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal
Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis zasílejte na e-mail:
v.stefanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal
Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

SLEVY
Více informací
na prodejně.

Sleva 5%

Platí pro všechny držitele karty
na celý nákup. Slevy se
nesčítají. Neplatí na nákup
v eshopu a nákup dárkových
poukazů a učebnic.

Sleva 10%

Pro členy klubu při
nákupu nad 1 000 kč,
nevztahuje se na již
zlevněné zboží.

Sleva 700 Kč

Sleva 100 Kč

Platí na kompletní dioptrické
brýle nebo sluneční brýle
při nákupu nad 2 500 Kč.
Nelze kombinovat
s jinými slevami.

Sleva platí při nákupu
nad 500 Kč. Nebo sleva
50 Kč při nákupu
nad 300 Kč. Nelze kombinovat
s jinými slevami a akcemi.

PEVNÝ INTERNET
PRO DOMÁCNOST
Využijte kombinovanou nabídku pro
4 členy a získejte za 67 Kč na den
20GB sdílených dat, 4x neomezené
volaní, sms, Social a Chat Pass bez
počítání dat, Neomezený pevný internet
domů nebo do kanceláře 20 Mbps
celkem za 1999 Kč

Sleva 10%
Slevu nelze kombinovat s jinou
slevou či akční nabídkou ani
s výkupem zlata protihodnotou.
Sleva neplatí na produkty značky
Mt. Blanc, Festina a Swarowski,
snubníprsteny, opravy,
zakázkovou výrobu a dárkové šeky.

Sleva 150 Kč

Platí na celý nezlevněný
sortiment zboží.

Skvělá nabídka bezdrátové
myši Logitech B170 black.
Pro členy klubu
pouze za 199 kč.

www.centralklub.cz

Sleva 10%
Každou sobotu a neděli
při nákupu nad 300 Kč.
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Jarní ceně vévodil hřebec Be Master
MOST – Mostecká dostihová
dráha hostila v sobotu 12. května Jarní cenu města Mostu.
Diváci si za příjemného počasí mohli užít jak samotné dostihy, tak i doprovodný program.
V sobotu jsme mohli na dostihové dráze vidět Rovinový dostih, Cenu města Bílina, Cenu
statutárního města Teplice, Dostih poníků, 23. Memoriál Vlastimila Smolíka – Cenu první dámy České republiky, Memoriál
Dr. Frankenbergera – Jarní cenu
města Mostu, dva Steeplechase
dostihy a Cenu amatérských dostihových jezdců. V hlavním dostihu, Jarní ceně města Mostu Memoriálu Dr. Frankenbergera,
se po roce opět prosadily barvy
stáje Dr. Charvát. Tříletý hřebec
Be Master zvítěžil ve skvělém
čase 2:05,66, což je nový rekord
dostihu.
(nov)

Když má kůň i jezdec radost.

Ščotka a Tůma novými posilami
extraligového HC Verva
Litvínov – Extraligový HC
Verva
Litvínov
pokračuje
v tvorbě kádru na novou sezonu a získává nové posily.
Novými tvářemi v týmu budou
obránce Jan Ščotka, který přichází z Pardubic,
a útočník David
Tůma z Kladna.
Oba hráči se
s HC Verva Litvínov dohodli
na dvouletých
smlouvách.
Jan Ščotka se
narodil 20. květ- David Tůma
na 1996 a je rodákem ze Vsetína. Je odchovancem vsetínského klubu. Bývalý juniorský reprezentant
se zúčastnil světových šampionátů do 18 i 20 let. Extraligu
si tento zadák, který brzy oslaví 22. narozeniny, poprvé zahrál v dresu Pardubic v ročníku 2014/15. V Dynamu pů-

sobil až do letošního roku.
V nejvyšší soutěži má na kontě téměř dvě stovky utkání.
David Tůma se narodil 4. května 1991 a hokejově se „vyučil“
v Ústí nad Labem a v pražské

Jan Ščotka
Spartě, kde se prosadil v dorostu. Je rovněž bývalým juniorským reprezentantem a účastníkem MS do 18 i do 20 let. Ve
Spartě v ročníku 2009/10 poprvé okusil extraligu a v následujícím ročníku rovněž. Poté působil v první lize. V Litoměřicích, nejdéle (čtyři roky) v Ús-

Zlato pro Školu
bojových umění
MOST - Dne 12. 5. se vydalo
22 dětí ze Školy bojových umění
Most na 22. Mistrovství České
republiky v Allkampf-jitsu, které
se tentokrát odehrávalo ve Strakonicích.
Sportovci se každý rok na tuto soutěž pilně připravují a proto
i letos očekával jejich trenér Tomáš Hrnčál perfektní výsledky.
Děti odjely do Strakonic s respektem, velkým očekáváním, nadějí a doufaly v nejlepší umístění.
I přesto, že ne všichni měli svůj
den, získala ŠBU Most krásné
druhé místo v celkovém umís-

tění škol bojových umění v České republice, a to především díky těm, kteří přivezli domů 7x
bronzovou medaili, 2x stříbrnou medaili a 4x zlatou medaili. Každý, kdo se těchto závodů
zúčastnil, si zaslouží „poplácat
po ramenou“, protože konkurence byla opravdu velká. Bojovníci
z Mostu předvedli skvělé výkony a všem patří velký dík. Velký
dík také patří trenérům této školy, kteří ten den usedli na pozice rozhodčích, kteří rozhodovali o umístění 180 závodníků
z deseti klubů ČR.
(nov)

tí nad Labem a na Kladně. Zde
byl v minulé sezoně kapitánem a třetím nejlepším střelcem základní části celé WSM
ligy s 23 góly. V jednom utkání zasáhl v dresu Pardubic i do
nejvyšší
soutěže. V baráži,
v níž nastupoval
i proti Vervě, zaznamenal 6 kanadských bodů
(3+3).
Ze stávajících
hráčů se klub
dohodl na nových smlouvách
s brankářem Jakubem Soukupem (1 rok), obránci Markem
Baránkem (2 roky, avizováno),
Janem Strejčkem (1 rok plus 1
rok opce) a útočníkem Ondřejem Jurčíkem (2 + 1). Další
jednání podle mluvčího klubu
Vladimíra Novotného pokračují.
(jak)

Když se do boxu nechce, musí se zkrátka pomoct.

Most padl doma
těsně s Brnem
Most - Čtrnáct dní poté, co Most
utrpěl krutou porážku na hřišti
Blanenska, měli Mostečtí možnost rehabilitovat se před svými fanoušky. Ta se jim naskytla
v rámci 10. kola Superligy malého fotbalu, ve kterém hostili
Brno.
Zatímco Most přivítal hosty v plném počtu, Brněnští, kteří měli celkem tři hráče základu
v trestu, dorazili ve značně subtilní sestavě.
Most nastoupil ve složení:
Šlégr - Boček, Dolejška, Haviar M. Koudelka, Matyáš, Nobst, Pátek, Popelka, Prokop,
Pyskatý a Šebek. Oproti tomu
hosté vyběhli na hřiště s jediným hráčem na střídání v sestavě: Záleský – Cenek, Kršák,
Lerch, Levčík, Moučka a Presl.
Přestože proti hostům mluvila
nepočetná sestava, dlouhá cesta a úmorné vedro, vstoupili do
utkání lépe a po úvodním oťuká-

Odvetné utkání finále play
off MOL ligy házenkářek
mezi HK Baník Most a Slavií Praha se hraje v sobotu
19. května od 18.00 hodin
na palubovce sportovní haly
v Mostě. Případný třetí rozhodující zápas je naplánován
na neděli.

vání to byli oni, kdo ve dvanácté
minutě skóroval jako první. Domácí však dokázali po devíti minutách srovnat krok.
Pak zase vedli hosté a domácí srovnali. Když poslal Most do
vedení Pátek, trvala domácí radost zase jen chvíli, protože Brno nejdříve srovnalo a pak jej
poslal do vedení Moučka, který
tak zároveň vstřelil vítězný gól.
Zbytek zápasu, rozdrobený navíc
zraněním hlavního rozhodčího,
se již nesl v duchu marné snahy
domácích o vyrovnání, což jim
až do závěrečného hvizdu znemožňovala pozorná obrana Brna. Brno si tedy i v nepočetné sestavě odvezlo po výborném výkonu z Mostu tři body.
„Je sice pravdou, že jsme byli po většinu utkání více na balónu, ale fotbal se hraje na góly
a těch dalo více Brno. Bohužel,“
konstatoval po utkání mostecký
trenér Vojtěch Benda.
(jak)

V dalším utkání krajského
přeboru dospělých dokázali fotbalisté kombinovaného
týmu Sokol Horní Jiřetín/FK
Litvínov rozstřílet na svém
hřišti celek Jiskry Modrá.
Domácí vyhráli 4:1 po bezbrankovém poločase. Branky
vítězů: Banovič 2, O. Hlaváček a Levý.

Souš hraje venku,
zajíždí do Ostré
Náš jediný zástupce v divizní soutěži fotbalistů, tým
Baníku Souš, se tentokrát
představí na hřišti soupeře. K dalšímu utkání jede do
Ostré, kde v sobotu nastoupí proti domácímu Sportovnímu sdružení.

Domácí výhra a
porážka dorostenců
Tým dorostenců Mosteckého FK U19 a U17, působící v České lize, se představily
na domácím hřišti proti FC
MAS Táborsko. Starší dorostenci zvítězili 4:2 po poločase 1:0. Mladší U17 hostujícímu týmu podlehla 0:5 (0:2).

Poloviční body
ligových žáků v Plzni
Týmy ligových žáků Mosteckého FK napůl bodovaly na hřišti soupeře. K dalšímu mistrovskému utkání zajížděly do Plzně, kde kategorie U15 dokázala těsně 2:1
vyhrát, zatímco mladší U14
utrpěla od FC Viktorie Plzeň
porážku 6:3.

Mostečtí stolní
hokejisté jedou do
Modřic
V aktuálním programu
mají mostečtí stolní hokejisté rozehrány týmové soutěže
v billiard-hockeyi šprtci. Prvoligový celek BHC StarColor Most hraje v Modřicích,
třetí liga proběhne v SVČ
Most.

MFK nastoupí proti
Perštejnu

Borci z SK Leon Most před vypuknutím zápasu.

Za mostecký SK Leon přivezli medaile:

První místo si odvezl Matěj Havíř ze ŠBU Most.

V sobotu na odvetu
finále

Kombinovaný tým
rozstřílel Modrou

Kickboxeři z SK Leon Most
Na Bohemia Open Kadaň
MOST/KADAŇ – V sobotu 12. 5.
se do sportovní haly v Kadani sjeli účastníci Mezinárodního turnaje Bohemia open v kickboxingu.
Bojovníci z mosteckého klubu SK
Leon přivezli celkem 13 medailí.
Turnaj zahájil starosta Kadaně Jiří Kulhánek a poté zazněla česká hymna. Poněkud tristní
a smutný pohled byl na tribunu,
kde při slavnostních tónech jednoho z nejdůležitějších symbolů naší země povstalo pouze několik jedinců. Ostatní zůstali pohodlně sedět rozvaleni na sedačkách. O to radostnější pohled byl
na zahraniční účastníky závodu,
kteří vzdali české hymně hold,
jak se patří.
Turnaje se zúčastnilo 29 klubů
z pěti států (Česka, Polska, Německa, Rakouska a Ukrajiny).
V ringu a na tatami se vystřídalo 199 závodníků ve 272 startech.
Soutěžilo se v Lightcontactu, Pointfightingu, Kalaki a Lowkicku.
(nov)
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1. místo – Matěj Havel (Kalaki), Lukáš Svetlak (Lightcontact, Pointfighting), David Konečný
(Lightcontact)
2. místo – Ráchel Borovská (Pointfighting), Elen Havlová (Kalaki), Kryštof Průša (Lightcontact, Pointfighting), Jan Bláha (Pointfighting)
3. místo – Pavel Balúch (Kalaki), Kryštof Průša (Pointfighting), Jiří Dach (Pointfighting).

K dalšímu domácímu
utkání v krajském přeboru
dospělých v kopané nastoupí Mostecký fotbalový klub.
Ten bude v sobotu 19. května na svém hřišti hostit celek
ze sousedního chomutovského okresu, a sice Spartak
Perštejn. Začíná se tradičně
v 10.15 hodin.
(jak)
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fotoreportáž

Když fotograf miluje svět...

Antarktida

Arizona

Utah

JAR

Severní pól

Omán

Surinam

Roatán

Súdán

Fotografie jsou publikovány s laskavým svolením autora Jiřího Kolbaby.

Jiří Kolbaba

