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Women for Women otevřela pobočku v Mostě
MOST – Podporované bydlení, pomoc psychologů, advokátů, sociálních pracovnic, to vše nabízí rodičům samoživitelům, především
pak matkám, obecně prospěšná společnost Women for Women, za
kterou stojí manželé Ivana a Pavel Tykačovi. Od minulého týdne
pomáhá společnost řešit problémy samoživitelkám i na Mostecku
v nově otevřené pobočce v ulici Václava Řezáče v sídle společnosti
Vršanská uhelná.
„První mimopražskou pobočku
naší společnosti jsme se rozhodli
otevřít v Mostě. Mostecko je krásný region, ale potýká se s mnohými problémy, mezi něž patří i ty
sociální. Zjistili jsme, že největší
procento dotazů do naší poradny
přichází z Ústeckého kraje. Velké
procento klientů z tohoto regionu má také zájem o podporované
bydlení. Máme především k dispozici byty v Praze a okolí a nechtěli jsme samoživitele vytrhávat
z jejich prostředí. Děti tu chodí
do školy, mají kamarády, dospělí tu mají práci. Řešením bylo otevřít pobočku přímo tady a v kombinaci s podporou, kterou regionu dlouhodobě poskytuje společnost Vršanská uhelná, se jedná
o synergický efekt. Dalším důvodem byla i spolupráce s mosteckým okresním soudem, který se
snaží se co nejvíce urychlit rozvodové řízení a snížit stres při rozvodu pro děti,“ uvedla Ivana Tykač, ředitelka Women for Women, o. p. s. Patronkou nové pobočky W4W se stala modelka

Vlaďka Erbová. Ta má jako rodačka k regionu velmi blízko,
a jak uvedla, ani problémy matek samoživitelek jí nejsou cizí.
„Jsem matka samoživitelka, dokáži proto celkem dobře posoudit,
jak je v těžkých životních chvílích
důležité mít se o koho opřít, mít
možnost se poradit s odborníkem,
nebo najít s dětmi tolik potřebné zázemí v podobě bydlení. Proto oceňuji snahu manželů Tykačových pomáhat v mém rodném
městě a celém regionu,“ uvedla
při zahájení Vlaďka Erbová. „Není to zdaleka poprvé, co se se společností Women for Women setkávám. Okresní soud v Mostě
s W4W spolupracuje už přes rok.
Společným tématem je řešení porozvodových a rozvodových sporů
rodičů o děti. Tahanice o děti nabývají na intenzitě a ošklivosti.
Je to problematické pro soudce,
kteří musí rozhodnout, hlavně
ale pro děti, které jsou postiženy konfliktem. Ten má potenciál velmi spolehlivě zkazit dětem
celý život.“
Ð

V prostorách Vršanské uhelné otevřeli manželé Tykačovi pobočku Women for Women, která nabídne pomoc nejen ženám, ale i mužům, kteří se
ocitli v těžkých životních chvílích.

 Casanovské slavnosti

Statutární město Most pořádá

FARMÁŘSKÉ
TRHY

DUCHCOV - Na nádvoří
zámku se konají tradiční
Casanovské slavnosti.
V pátek 8. 6. v 18 hodin
začnou slavnostním
příjezdem Giacoma
Casanovy na nádvoří.
Sobotní celodenní
program začíná
v 10 hodin. Více na www.
infoduchcov.cz.

 Promenádní koncert

SOBOTA

9. 6. 2018
od 8 do 12 hodin

1. náměstí v Mostě
Akce bude dokumentována pro potřeby reportáže. Správcem dat je Statutární město Most.
Více na www.facebook.com/StatutarniMestoMost | www.mesto-most.cz

MOST - V atriu mosteckého magistrátu se 14. 6.
od 17 hodin uskuteční
další z řady promenádních koncertů. Hraje
Big Band Zdenka Tölga.
Vstupné zdarma.

Talentovaný houslista
vystoupí v ZUŠce
MOST – V Základní umělecké
škole F. L. Gassmanna vystoupí ve středu 13. 6. od 19 hodin houslista Milan Al-Ashhab
z Mostu, který se před nedávnem zúčastnil v New Yorku finále soutěže „New York Concert
Artists and Associates“ a získal
1. cenu.
Český student Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění Milan Al-Ashhab
z Mostu vystoupí v rámci cyklu Mosty Mostu. Jeho vystoupení a beseda se uskuteční pod názvem „Cesta z Mostu do Ameriky“. O soutěži a mnohém dalším
si s talentovaným houslistou můžete přijít popovídat do ZUŠ F.
L. Gasmanna. Právě k ní má Milan velmi vřelý vztah. Studoval
zde od svých sedmi let pod vedením paní profesorky Květy Hasilové. Později pak přešel na konzervatoř v Teplicích. Vyhrál řadu
houslových soutěží. Nebývalý talent Milana Al-Ashhaba řadu let
finančně podporovala mostec-

ká Nadace Student. Dostat se na
soutěž v New Yorku nebylo pro
Milana jednoduché. Aby se mohl
této soutěže zúčastnit, musel nejprve vyhrát pět předkol, která se
konala po celém světě. Ve středu
13. června připravuje mostecká
radnice přijetí mosteckého houslisty v kanceláři primátora, kde
bude oceněn za mimořádný výkon a reprezentaci města Mostu.
Milan Al-Ashhab se narodil
v roce 1992. Hře na housle se
začal věnovat od pěti let v Chomutově a od sedmi let posléze v Mostě. Na svém kontě má
1. cenu a titul absolutního vítěze na Mezinárodní houslové
soutěži Jaroslava Kociana v Ústí
nad Orlicí v roce 2006 a 1. cenu
v soutěži Georga Philippa Telemanna v polské Poznani v roce
2007. V roce 2010 získal 2. cenu
na soutěži Luise Spohra ve Weimaru. V roce 2014 se stal absolutním vítězem soutěžní přehlídky konzervatoří České republiky.
(nov)

 Koncert v kostele
MOST - Kostel
Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě bude 12. 6. od
19 hodin hostit komorní
koncert Filharmonie
Teplice. Kateřina
Englichová (harfa) a Vilém
Veverka (hoboj). Plné
vstupné 120 Kč.

Na Milana Al-Ashhaba může být Most právem pyšný.
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komunální politika

Jak bude vypadat centrální park?

apsali jste nám

Reakce na článek „Vyhlasme Most vyloučenou lokalitou“ (zveřejněno v Homéru
1. 5. 2018)
Pokud je část města, pár ulic,
vyloučenou lokalitou, co nastane ze zbytkem města? Nebudou
se náhodou vyžírkové a ničitelé
jako kobylky stěhovat tam, kde
dávky dostanou? Na to je jednoduchá odpověď: budou plundrovat a ničit město dál a dál. Je
jedno, jestli je to lepší nebo horší část města. Já zde žiji a hodlám
žít i dál. Proto chci mít nejen pro
sebe, ale i pro moje děti Most celý lepší. Nechci, aby se město vylidňovalo a stagnovalo a nebyl

z něj Janov nebo další Chanov!!!
Braňme si naše město, dokud to
ještě jde a jakkoliv to jde.
Kam jsme to v Mostě dotáhli? Dětské cikánské gangy „jedou“ a my jenom přihlížíme
a mapujeme. Chce to tvrdý zásah policie při každém přistižení šlendriánu. Žádné mapování,
ale tvrdé postihy potlačí veškeré
nepřípustné chování cikánských
gangů. Platí totiž staré pravidlo,
„kdo se bojí, nezlobí“.
Mám Most rád a nechci z něj
mít mrtvé vybydlené město. Pro
koho z vás je to populismus? Není to náhodou tvrdá realita?
Milan Kožnar

SERVIS DOMÁCÍCH

ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Presovače, kávovary, kuchyňské roboty, mixéry,
vysavače, mikrovlné trouby, varné desky a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

Rozhodnout o tom můžete i vy!

MOST – Park Střed nad sportovní halou se stane centrem dění.
Město sem chce vtáhnout nejširší veřejnost a „vyburcovat“
k aktivitě. Ta se má stát předvojem rozsáhlé revitalizace parku, která se plánuje v horizontu
čtyř let. Součástí bude i architektonická soutěž.
Akce, které se v parku nad
sportovní halou chystají, nebo již proběhly, jsou součástí předpřípravné fáze revitalizace parku, na který město žádá o dotaci. „Naším úkolem je
nyní vzbudit zájem veřejnosti
o projekt a zapojit do něj místní lidi. V další fázi bychom měli sbírat od lidí podněty pro obnovu parku,“ uvedla manažerka
prevence kriminality Veronika Loucká. Všechny shromážděné podněty a poznatky následně poputují k architektům
jako podklad pro architektonickou soutěž spolu s dalšími
materiály, které město zatím
od místních lidí získalo. „Jsou
to například fotografie parku ze
70. a 80. let nebo vzpomínky na
park v době jeho největší slávy,“
podotkla manažerka prevence
kriminality.
Doba potřebná pro přípravu
a realizaci obnovy městského
parku se zapojením veřejnosti a odborníků je 3 až 4 roky.
„V říjnu se rozhodne, zda město Most vyhoví podmínkám současné smlouvy s Nadací Proměny Karla Komárka a získá příspěvek na revitalizaci parku ve
výši 25 milionů korun. Jsme pře-

Budoucí vzhled parku u sportovní haly nebude výsadou architektů, ale nyní je i v rukou Mostečanů.
svědčeni, že se podařilo projekt
velmi dobře rozjet a získali jsme
podporu spousty místních škol,
městských a neziskových organizací, veřejných iniciativ, soukro-

mých subjektů i aktivních občanů Mostu. Podpora lidí je pro
náš projekt klíčová, a proto věříme, že se vše povede a podporu získáme,“ doufá Veronika

Loucká. V případě, že podporu
město nezíská, náklady na obnovu parku bude muset uhradit ze svého.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Víkend otevřených zahrad i v parku Střed
MOST – Město se letos zapojí do
celostátní kampaně Víkend otevřených zahrad. Už tuto neděli
10. června se uskuteční v parku
Střed. Smyslem bude vzbudit
u Mostečanů zájem o park Střed
a jeho obnovu.
Připraven je zajímavý program pro širokou veřejnost
i děti. Víkend otevřených zahrad odstartuje ve 14 hodin.
Občané tu budou moci zhlédnout vernisáž Mapa minulosti parku Střed, hudební vystoupení Big Bandu Zdeňka Tölga

nebo budou připraveny tvořivé dílny pro děti. V plánu je také komentovaná prohlídka parku, která účastníkům představí bohaté dendrologické složení dřevin v parku, jeho unikátní
historii nebo příběhy lidí, kteří park navštěvovali v době jeho největší slávy. Součástí akce bude i zahájení charitativní
sbírky pro třináctiletou Natálku
z Mostu, která trpí vzácným genetickým onemocněním. „Záměrem akce je oživit veřejný
prostor ještě předtím, než se za-

čne s jeho projektováním a úpravami. Návštěvníci se seznámí
s územím i projektovým záměrem a zábavnou formou mohou
objevovat nové možnosti využití stávajícího místa. Akce je zároveň i příležitostí, jak získat od
lidí podněty pro obnovu, podpoří zapojení veřejnosti a místních
obyvatel do projektu a jejich budoucí vztah k místu,“ nastínila hlavní cíl připravovaných akcí v parku Střed Veronika Loucká, manažerka prevence kriminality.

Park Střed ožije totiž během
roku ještě vícekrát, a nejen letos.
Hlavní podzimní akcí v centrálním parku bude Setkání ke
kreativnímu rozvoji městských
čtvrtí. „Jedná se o jakousi konferenci nebo spíše setkání s veřejností, vedením města a odborníky a o výměnu příkladů dobré praxe k tématu komunikace
a koordinace při přeměně lokalit. Podobné akce by se měly konat po celou dobu trvání projektu revitalizace parku,“ prozradila ještě Veronika Loucká. (sol)

POLEDNÍ MENU
11. – 15. 6. 2018

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu.
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.

Pondělí
Pórková s vejci
150 g
Dušené hovězí maso na červeném víně, bramborová kaše
350 g
Lasagne s kachním masem, rajčaty a baby špenátem, parmazán
350 g
Kuřecí rizoto na kari s restovanou zeleninou, sýr, kyselá okurka

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

ÚTERÝ
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
150 g
Segedínský guláš, houskový knedlík
150 g
Pečené kuřecí prso ve slanině, šťouchaný brambor,
trhané listy salátu
150 g
Kus-kus s kousky lososa a restovanou zeleninou

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

STŘEDA
Hrášková krémová s krutony
220 g
Pečené kuře po Kološvársku, bramborové noky
150 g
Pikantní vepřová směs s cibulí a slaninou, bramboráčky
350 g
Caprese salát s čerstvou bazalkou a krémovým balzamikem

30 Kč
95 Kč
98 Kč
90 Kč

ČTVRTEK
Fazolová s klobásou
150 g
Hovězí roštěná na žampionech, dušená rýže 98 Kč
150 g
Vepřová krkovice pečená na pivu, listový závin s cibulí
a slaninou
350 g
Domácí bavorské vdolečky

30 Kč

95 Kč
90 Kč

PÁTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
150 g
Maďarský guláš, houskový knedlík
150 g
Kuřecí Cordon bleu, vařený brambor, tatarská omáčka
350 g
Zapečené těstoviny s uzeným masem a zelím, kyselá okurka
SPECIÁL 150 – POMALU PEČENÁ HOVĚZÍ LOUPANÁ PLEC S PEPŘOVOU
OMÁČKOU A PEČENÝMI BRAMBORY S JARNÍ CIBULKOU

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč
120 Kč

V Moskevské se kompletně překope
parkování, bude se i kácet
MOST – Město se co nevidět
pustí do rekonstrukce parkoviště a chodníků v Moskevské ulici.
Na realizaci rekonstrukce parkoviště a chodníků byl
už vybrán vítěz veřejné zakázky. Stala se jím firma HERKUL
s nabídkovou cenou za téměř
osm milionů korun bez DPH.
Předpokládané náklady ale
byly mnohem vyšší než nabídková cena. „Tato akce představuje úsporu zhruba ve výši 455
tisíc korun,“ vypočetla tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková.

Samotná realizace stavby bude představovat rekonstrukci
parkovacích stání o celkovém
počtu 89 parkovacích, z toho 5 pro osoby ZTP. „Současný stav je 84 parkovacích roštových stání,“ upřesnila mluvčí. Dále dojde k rekonstrukci a rozšíření stávající asfaltové
komunikace včetně jejího odvodnění, rekonstrukce stávajících chodníků včetně rekonstrukce 7 uličních vpustí. Obnovu dozná i zdejší schodiště,
které je téměř v havarijním stavu. Součástí akce bude také re-

konstrukce veřejného osvětlení, vybudování nových chodníkových ploch z betonové
dlažby, opravy parkoviště s živičným povrchem a rozšíření
vjezdu z komunikace na ulici
Bělehradská. „Přibude tu také
nové dopravní značení, zrekonstruují se kontejnerová stání,
přičemž se sem nainstaluje 10
polopodzemních kontejnerů,“
vyjmenovala další úpravy Alena Sedláčková. Současně dojde
i k přeložení části podzemního
vedení sdělovacího kabelu. Aby
se vše mohlo realizovat tak, aby

byl prostor funkční a řidičům
se tu nejen lépe parkovalo, ale
aby byla zajištěna i dobrá průjezdnost této lokality, bude muset dojít ke kácení části stromů
a keřů. „Za tyto pokácené dřeviny nechá město vysadit novou
zeleň,“ ujistila mluvčí magistrátu. V současné době už v ulici začal stavební ruch, rekonstrukci parkoviště a chodníků
totiž předchází rekonstrukce
vodovodu a kanalizace, kterou
tu momentálně provádí Severočeská vodárenská společnost.
(sol)

zpravodajství

Nemocniční lékárnu najdete
v nových prostorách
MOST – V mostecké nemocnici
se otevřela nemocniční lékárna v nově rekonstruovaných
prostorách. Jde o další krok
v plánované dlouhodobé revitalizaci tohoto zdravotnického
zařízení.
Nemocniční lékárna pro veřejnost je nyní v 1. nadzemním
podlaží budovy A, kam se přemístila z 1. podzemního podlaží, což přináší lepší dostupnost jejím klientům. „Loni na
podzim přístrojová komise ministerstva zdravotnictví po našem tříletém úsilí přiznala pro
mosteckou nemocnici magnetickou rezonanci. To bylo hlavním
předpokladem, abychom veřejnou část nemocniční lékárny rekonstruovali a přemístili z prostor, kde bude právě magnetická rezonance,“ uvedl předseda
představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák. V současné
době se na zřízení nového pracoviště magnetické rezonance v prostorách původní veřejné lékárny zpracovává projektová dokumentace, která by
měla být dokončena zhruba za

Je možné bivakování na Matyldě nebo je to zcela zakázané
(bivak - rybářský přístřešek nebo stan)?
Bivakování na Matyldě u vody je možné pouze po dohodě se
správcem areálu a v kempu můžete pobývat normálně dle platného ceníku Technických služeb
města Mostu, a. s.

ní asfaltu je dost zarostlá i přes
to, že je tam tudy hezká procházka na Širák a dále pak do
města v malých serpentýnách
při výjezdu ze Širokého vrchu.
Tato cesta není komunikací, ale jedná se o ostatní plochu
(resp. lesní cestu), která se neudržuje tak jako ostatní komunikace. Technické služby udržují
plochy zařazené do první, druhé
a třetí intenzitní třídy pro údržbu zeleně, tyto lesní cesty se neudržují.
Odpovídá primátor města Mostu Jan Paparega

„Budu jednoznačně a nekompromisně
požadovat dodržování obecně
závazných vyhlášek!“

Do nové lékárny investovala Krajská zdravotní téměř pět milionů korun.
je léků a dalších zdravotnických
potřeb. Vedení Krajské zdravot-

v ústeckém areálu V Podhájí,
se stane jednotícím při plánovaných rekonstrukcích dalších
nemocničních lékáren Krajské
zdravotní. Cena stavební části si vyžádala zhruba tři miliony a tři sta šedesát tisíc korun.
Vybavení lékárny přišlo na více
než jeden milion a sedm set tisíc korun. Financování zajistila Krajská zdravotní z vlastních
zdrojů KZ.
(sol)

Ohyzdné lávky před nemocnicí konečně zmizely
budovami „A“ a „B“ se dokončuje v těchto dnech. Namísto
lávek se před budovou objevilo například nové ocelové schodiště a buduje se i výtah. „Stav
původních lávek byl již havarijní. Náklady, za které se provedly
tyto stavební úpravy, si vyžádaly bezmála čtyři miliony korun.
S demolicí se začalo již v druhé polovině března,“ připomněl

tiskový mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.
V současné době se také uvažuje o rekonstrukci zbývajících přístupových mostů a lávek u nemocniční budovy. Nájezdové mosty by se však neměly demolovat, ale opravit
od základu. Jedná se o nájezdové mosty na centrální příjem a k budově „C“. „Aktuálně

probíhá shromažďování všech
dostupných materiálů k tomuto záměru a probíhá také příprava zadání revize projektové
dokumentace zpracované z roku 2010. Zejména bude nutné
ji uvést do souladu s aktuálním
technickým stavem a legislativními požadavky,“ dodal k chystanému záměru tiskový mluvčí.
(sol)

Oprava mostu do Rudolic: Lidé se kvůli
objížďkám musí obrnit trpělivostí
MOST – Už v srpnu začne rekonstrukce silničního mostu
v Rudolicích. Stávající bude
kompletně zbourán a místo
něho vyroste nový. Pro cestující MHD, ale i pro řidiče to bude
znamenat více jak roční objížďky. Pro pěší vznikne provizorní
lávka.
Zhotovitel díla, kterým se
stala společnost SMP-SG,
Most-Rudolice zahájí stavební
činnost v srpnu a potrvá nejméně jednu roční stavební sezónu. „Předpoklad ukončení
stavebních prací je srpen až říjen 2019, v závislosti na klimatických podmínkách,“ upřesnila tisková mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
Stávající most se zcela zbourá a nahradí ho most nový. Během výstavby se zcela uzavře
provoz pro automobilovou dopravu. Zároveň se v místě vybuduje provizorní lávka, která bude převádět pěší a inženýrské sítě přes chodník
Most-Chánov, řeku Bílinu, jednokolejnou elektrifikovanou
trať Most-Obrnice, dvoukolej-

 Ptejte se politiků

Chtěl jsem se zeptat, zda je
městem spravovaná cesta na Široký vrch směrem od malé křižovatky/kruháčku pod Hněvínem? Cesta nahoru po skonče-

udržet,“ uvedl dále předseda
představenstva Krajské zdravotní.
V pořadí sedmou nemocniční lékárnu zprovoznila Krajská zdravotní v NemocNemocničnici Most. Šestou byla nemocniční lékárna v Centru komplexní onkologické péní lékárna nyní
če Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, v areálu V Podhájí, která se otevřela
působí v důstojveřejnosti začátkem prosince loňského roku.
nějších prostorách a předpo14 týdnů. „Očekáváme, že lékár- ní má zájem a snahu stabilizo- kládá se, že by se měl také zvýna, kterou nyní v nových prosto- vat pracovníky ve všech sférách, šit zájem veřejnosti. Vybavení
rách slavnostně otevíráme, má takže je logické, že i kolektiv té- a zařízení lékárny je zcela nopředpoklady pro navýšení výde- to nemocniční lékárny chceme vé, design interiéru, stejný jako

MOST – Přístupové lávky před
mosteckou nemocnicí, které
dělaly nově opláštěné budově
jen ostudu a byly navíc už nebezpečné, jsou definitivně pryč.
V těchto dnech už původní
a rozpadající se lávky před nemocnicí nahradily nové přístupové cesty. Komunikační řešení
vstupu na dětskou pohotovost
a nové venkovní schodiště mezi
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nou elektrifikovanou železniční trať Most-Bílina a místní komunikaci ul. Ke Skále.
„Předpokládáme
zavedení
objízdné trasy do 6 týdnů od
zahájení stavební činnosti. Návrh objízdné trasy musí zhotovitel předložit ještě ke schválení PČR a odboru správních činností. Platnost objízdné trasy
bude do kolaudace stavby, která
se předpokládá v říjnu až prosinci 2019,“ uvedla dále tisková mluvčí.
Na rekonstrukci mostu město získalo dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. „Na realizaci projektu město obdrží dotaci ve výši téměř
šedesáti sedmi milionů korun.
Podíl města bude činit přes šest
milionů a sedm set tisíc korun.
Celkové náklady projektu jsou
73 616 000,“ doplnila Alena
Sedláčková.
Pro obyvatele městské části Rudolic bude výstavba nového mostu, ale i současná rekonstrukce vodovodu a kanalizace, která probíhá v ulici Ke
Skále, znamenat zvýšenou zá-

těž, prašnost či hluk a musí se,
proto obrnit trpělivostí. Už nyní se občané s obavami obracejí na vedení města a chtějí vědět, kudy přesně objízdné trasy
povedou, zejména pak s ohledem na kamiónovou dopravu. „Nedovedeme si představit,
jak kolem našich baráčků budou jezdit rok a půl plně naložené kamiony. Zákaz vjezdu
nerespektují osobní auta a bohužel ani nákladní vozidla, takže nám už teď nám praskají zdi
- a to zde probíhaly jenom výkopové práce,“ stěžují si místní a žádají schůdné řešení. To
ale ještě přesně nezná ani vedení města. „Prozatím nebylo
s definitivní platností rozhodnuto o způsobu řešení, a to právě s ohledem na složitou situaci,“ podotkl primátor Jan Paparega. Jediné, co je v tuto chvíli jasné, je, kudy bude zajíždět
autobus MHD. „Autobus městské hromadné dopravy číslo 10
bude zajíždět do Rudolic po náhradní objízdné trase. Ta bude po dobu uzavírky vedena od
nádraží ulicí Rudolickou, Hřbi-

tovní, po silnici III/2538 do ulice Školní až na náměstí Svobody v Rudolicích a zpět,“ popsala trasu mluvčí Alena Sedláčková. Objízdná trasa autobusů
si také vyžádá navýšení ujetých
kilometrů, a to o 17 200 km
a navýšení prokazatelné ztráty
o 527 tisíc Kč.
(sol)

Vážení občané,
v souvislosti
s létem nás čeká
zvýšený výskyt
osob ve veřejných prostorech
města. Ve spolupráci s městskou
policií se chystá mnoho novinek, které mají
zabezpečit klidné
a hlavně příjemné letní dny. Domluvil jsem se na
tom s ředitelem
městské policie.
Ve všech pro- Jan Paparega
blémových lokalitách, které jsou nám všem velice dobře známé, posilujeme
v letních měsících hlídky asistentů prevence kriminality, zvýšíme počet motohlídek a také budou nainstalovány nové
kamery i s informační tabulí.
Dle slov ředitele městské policie Ing. J. Hrvola je velmi dobrá
zkušenost kombinace kamera –

info tabule s hláškou o monitorovaném prostoru. Každý si rozmyslí, jestli bude
tropit hlouposti.
Praxe ostatních
měst to jen potvrzuje. Dle slov pana ředitele pomůže také přestupková mapa. Tedy
nástroj, který mapuje problémová místa a lze tak
možná předejít
problémům dříve, než se stanou.
V návaznosti
na naši schůzku jsem panu řediteli sdělil, že strážníci mají ode
mě za úkol nekompromisně požadovat dodržování obecně závazných vyhlášek a budou se
soustředit zejména na vysedávání a popíjení alkoholu na veřejnosti v problémových lokalitách.
Jan Paparega, primátor

ČOI varuje před šmejdy
MOST - Ředitelka České obchodní inspekce Ústí nad Labem varuje občany před podvodnými
obchodními praktikami.
Domácnosti obcházejí podvodníci, kteří se představují jako pracovníci České obchodní
inspekce (ČOI) a požadují po lidech, aby jim ukázali faktury za

elektrickou energii s tím, že jim
nabídnou výhodnějšího dodavatele. Česká obchodní inspekce
občany upozorňuje, že se v žádném případě nejedná o pracovníky ČOI, ale o podvodníky. Pokud se s takovou nabídkou služeb setkáte, volejte městskou
policii.
(nov)

Společnost TYGAS s.r.o. hledá do svého týmu kolegu.

TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ
PRACOVNÍK – HPP
Požadujeme: vzdělání min. ÚSO (vyučení s maturitou),
znalost MS WORD, MS EXCEL, ŘP sk. B, příjemné vystupování
a pečlivost. Výhodou částečná znalost účetnictví,
účetního programu POHODA a NJ.
Životopisy zasílejte na email: tygas@tygas.cz
Telefonní kontakt: Marika Dvořáková – jednatelka společnosti
736 619 241
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Most se na čtyřproudovce začne
opravovat až na podzim

Do InfoKanálu se můžete
znovu zaregistrovat
MOST - Město Most rozeslalo
v uplynulých dnech lidem registrovaným v systému SMS InfoKanál zprávu, v níž je vyzvalo k vyjádření souhlasu se zpracováním
osobních údajů. Pokud jste potvrzovací SMS zprávu neodeslali
a přesto chcete být v systému
SMS InfoKanál registrovaní, musíte znovu provést registraci.
Tento postup je nezbytný v souvislosti s novou právní
úpravou ochrany osobních údajů, nazývanou též zkratkou GDPR. Kdo měl zájem zůstat registrovaný v tomto systému, který
prostřednictvím krátkých textových zpráv informuje o mimořádných událostech v Mostě a na
Mostecku, měl odeslat SMS potvrzovací zprávu nejpozději do
24. května 2018. Kdo tak neučinil, byl ze systému automaticky
vyřazen. Pokud jste potvrzovací
SMS zprávu neodeslali a přesto
chcete být v systému SMS InfoKanál registrovaní, musíte znovu
provést registraci.
To je možné buď online, tedy
prostřednictvím internetových
stránek města Mostu http://1url.
cz/atmdj vyplněním krátkého registračního formuláře, nebo prostřednictvím SMS zprávy ve formě REGISTRUJmezeraMOSTmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE (příklad:
REGISTRUJ MOST K. J. ERBENA 111) a SMS pak odeslat na
číslo 476 448 888. Poslední možností je provést registraci osobně
na informační recepci magistrátu odevzdáním vyplněného formuláře.
Postup registrace najdete též
na: http://1url.cz/ztmdC (sol)

Vzhledem k chystaným opravám mostů řidiče neminou dopravní omezení a případné uzavírky nejen letos na
podzim, ale i v průběhu nejbližších let.
kterým nemá právo hospodařit
– bylo by to porušení zákona,“
uvedla Nina Ledvinová.
V letošním roce se ŘSD pustí i do opravy mostu na mimoúrovňovém křížení, přes tramvajovou trať za Litvínovem. „Tento most se připravuje do soutěže
na zhotovitele staDo plánovaných oprav se zařadil i most na čtyřpruhu ve směru z Mostu vebních prací, přido Litvínova, konkrétně přes řeku Bílinu a trať ČD Třebušice – Kopisty. I ten- čemž zahájení realito most má známku č. 6, tedy je ve velmi špatném technickém stavu. „U to- zace rekonstrukce se
hoto mostu je v současné době zpracován projekt,“ dodala Nina Ledvinová.
plánuje až na jaro
příštího roku. Délka
ré jsou na tom ještě hůře než se zástupci města Most o opravě rekonstrukce by měla být 6 mězmiňovaný most přes železnič- tohoto havarijního stavu. ŘSD síců,“ upozornila mluvčí Lední trat Chomutov – Most. Jed- nemá možnost vkládat finanč- vinová.
(sol)
ná se například o most, který se ní prostředky do majetku, se
veřejné zakázky na rekonstrukci mostu se stala společnost Bögl a KRÝSL, k.s., která by most
měla opravit za zhruba 73,5 milionu korun bez DPH.
Ve velmi špatném technickém stavu jsou i další mosty na
čtyřpruhu I/27 a I/13. Někte-

T-Mobil Olympijský běh
opět na autodromu

Malování s Pavlem
Lakomým
MOST - Oblastní muzeum Most
zve 10. června od 10 do 17.30
hodin na MALOVÁNÍ s Pavlem
Lakomým SUCHÝM PASTELEM
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ.
Cena lekce 1 000 Kč, maximální počet účastníků je

MOSTECKO – Řidiče ve směru
z Litvínova na Most čekají další
omezení v dopravě. Tentokrát
na čtyřproudové komunikaci
pod Hněvínem. V plánu je tu
totiž rekonstrukce jednoho
z mostů přes vlakovou trať.
Vozovka čtyřproudové komunikace první třídy Most Litvínov se opravovala v jednom z posledních úseků v loňském roce. V současné době tu
čekají opravy mosty, kterých se
zde nachází zhruba na dvě desítky. Most přes železniční trať
Chomutov – Most přijde na řadu jako první. Je ve velmi špatném stavu a obdržel známku
VI z možných sedmi. Zúžení
vozovky je zde vyznačené prostřednictvím vodorovného dopravního značení již od minulého roku. Plánovaná rekonstrukce už totiž měla začít na
jaře. „U mostu přes železniční
trať Chomutov – Most a silnici I/13 dojde k posunu termínu
zahájení realizace rekonstrukce
z původního dubna tohoto roku
pravděpodobně až na září, a to
z důvodu opravy trati pod mostem. Ke změně technických podmínek došlo až v době po zpracování a vydání projektové dokumentace,“ informovala tisková
mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Nina Levinová. Oprava
mostu by měla trvat necelý rok.
„Rekonstrukce mostu potrvá devět měsíců bez zimní technologické přestávky,“ potvrdila dále mluvčí Ledvinová. Vítězem

15 osob (pracovní materiál zajištěn, doporučujeme přinést
si pracovní plášť). Informace
a závazné přihlášky (vždy min.
5 dnů předem): Pavel Lakomý,
tel.: 774 196 158, e-mail: p.lakomec@email.cz.
(nov)

MOST - Mostecký autodrom bude
stejně jako v předchozích letech
hostit T-Mobile Olympijský běh. Ten
se tentokrát uskuteční ve středu
20. června.
Prezentace účastníků bude na Polygonu probíhat od 16 do 17.45 hodin. Samotný závod pak odstartuje
v 18 hodin. Zájemci (muži i ženy) si
bodu moci vybrat mezi tratěmi v délce čtyř a osmi kilometrů. Parkování
v areálu je zdarma. Na velký závodní
okruh se běžci přesunou podchodem
pod dráhou. Běžci se mohou zaregistrovat on-line na webových stránkách www.olympijskybeh.cz. „Registrace je možná nejpozději do 11. června. Oproti předchozím ročníkům nebude možné se registrovat přímo v den
závodu. Startovné činí 150 Kč, za dalších 150 Kč je pak možné zakoupit
i originální tričko Alpine Pro,“ informovala Barbora Tancošová z oddělení kultury a sportu mosteckého magistrátu.
T-Mobil Olympijský běh je největší
běžeckou akcí v České republice, v jediný okamžik vyběhne na různých
místech přes 70 tisíc běžců, a to jako součást oficiálního závodu v takzvaných zlatých, stříbrných či bronzových městech, nebo v rámci výzvy
v aplikaci Endomondo. Do závodu se
startuje ve shodném čase 18:30 hodin. Na velkém okruhu autodromu si
běžci dají sraz už po třiatřicáté. Ročník 2017 ozdobila rekordní účast 322
mužů a žen. I v příštím roce si budou
moci vybrat ze dvou tratí: osmikilometrové (dva okruhy) a o polovinu
kratší (jeden okruh).
Olympijský den se koná každoročně po celém světě na počest založení Mezinárodního olympijského výboru v roce 1894. V Československu byl Olympijský běh poprvé uspořádán v roce 1987 a řadu let se koná
i v Mostě. Již podruhé bude jeho pořadatelem město.
(sol)

nachází u soušského podchodu.
Ten je v havarijním stavu a obdržel nejhorší možnou známku VII. „Tento most (ev. č. 13 042) je ve skutečnosti podchodem v majetku města Most pod
komunikací I/13 ve správě ŘSD,
pročež probíhají výzvy a jednání

zpravodajství

8. června 2018

Letnímu sochání u kostela odzvonilo
MOST – Sochařské sympozium
u děkanského kostela v Mostě
se letos, a dost možná ani v nejbližších letech, konat nebude.
Město prý chce finanční prostředky využít účelněji a na potřebnější věci.
I když se v minulých letech
mostecká radnice rozhodla každoroční tradiční akci sochařských sympozií zredukovat na
bienále, tedy jejího konání vždy
po dvou letech, nakonec se nebude konat vůbec. Nejen tedy v loňském roce, ani ale letos veřejnost sochaře tesající sochy sledovat nebude. „Sochařská
sympozia v Mostě se zatím konat
nebudou. Nakonec jsme se rozhodli, že zachováme pouze Malířské sympozium na Benediktu,“ potvrdila náměstkyně primátora Markéta Stará. Podle ní
klesl o sochařská sympozia zájem. Navíc město už mělo soch
přehršel a nevědělo by prý, kam
další sochy umisťovat. „Přišlo
nám, že v poslední době nemá už
sympozium takový ohlas. Zájem
klesl i u sochařů, kteří se hlásili.
Podle nás stálo sympozium dost
peněz, ročně to bylo kolem půl
milionu korun, a sochy už nebylo kam dávat. Raději jsme se roz-

Sochání je prozatím konec.

Výtvory sochařů zdobí Most nádhernými uměleckými kousky.
hodli dát tyto prostředky na kul- se zemskými patrony, který sto- a sportu Tomáš Brzek. Samotné
turní památky a jejich obnovu. Je jí u děkanského kostela. V nej- sochy, které v minulosti na symto účelnější využití,“ je přesvěd- bližší době ještě dojde k sesaze- poziích vznikly, prý opravu začena náměstkyně Stará. Město ní zbylých dvou soch, které jsou tím nepotřebují. „Sochy ze sympřesto nevylučuje, že by se pří- v havarijním stavu a je zapotře- pozií víceméně nejsou zapotřebí
ležitostně sochání u kostela ko- bí je v restaurátorské dílně opra- opravovat. Spíš jen očistit od menat mohla. „Zda se budou konat vit. Práce budou dokončeny do chů a krust, ale to je součástí běžnějaké další ročníky, uvidíme. konce letošního roku,“ informo- né údržby,“ dodal Tomáš Brzek.
(sol)
Ale nevylučujeme to,“ potvrdila val šéf odboru školství, kultury
Markéta Stará. Malířské sympozium oproMělo by se ještě opravit:
ti tomu ale v Mostě
 Alegorie Průmyslu a Obchodu, sousoší umístěné před budovou MmM
nadále zůstává. Konat
z ul. tř. Budovatelů (očištění, drobné opravy trhlin a zakonzervování). Práse bude jako tradičně
ce budou probíhat od června 2018 do konce července 2018.
první srpnový týden
 Oprava litinového kříže s podstavcem z r. 1770 v parku ve Vtelně (oprana Benediktu.
va podstavce i krucifixu). S ohledem na vytíženost paní restaurátorky je
Peníze vyčleněné
termín dokončení posunut až do konce července 2019.
na sochání u koste Oprava sousoší Dvojice stojící před restaurací Jalta. Poptány dvě firla město tak využilo
my, ale bez úspěchu. Problémem je sehnat kvalitního kameníka. Tady je
například na opravu
zapotřebí sochu očistit a opravit soklovou část (odpadávají pískovcové
kašny či mariánskédesky).
ho sloupu na náměs Očištění bronzové sochy TGM před divadlem od holubinců a provedetí. „Opravila se praskní obnovy patinace. Zatím byly provedeny práce na opravě spadlých žulina na štítu u lva, ktelových desek podstavce. „Obklad je přilepen na betonovém soklu a takto
rý je umístěn na kašně
provedené instalace jsou náchylné na povětrnostní vlivy (mráz). Žula samot(1. náměstí). V letošná poškozena nebyla, ale jde právě o problém s přichycením. Očištění a ošetním roce je v plánu doření sochy chceme stihnout před plánovanými akty u sochy TGM,“ dodal Tokončení opravy sloupu
máš Brzek.
sv. Jana Nepomuckého

Soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel
MOST – Hasičský záchranný
sbor Ústeckého kraje pořádá ve
středu 13. 6. od 8.30 do 15 hodin Krajskou soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných
vozidel.
Akce se uskuteční na parkovišti před budovou Magistrátu
města Mostu.

Soutěž se koná každoročně, vždy však na území jiného
okresu Ústeckého kraje. Letošního soutěžního klání se zúčastní za každý územní odbor jedno družstvo (velitel družstva,
strojník, hasič a hasič zdravotník), tedy celkem sedm družstev Hasičského záchranného

sboru Ústeckého kraje, přičemž
každému družstvu bude připraven jiný scénář dopravní nehody. V předchozích letech každé družstvo samo chystalo vyprošťovací zařízení, stabilizační příslušenství, apod. v místě
simulované havárie. Letos poprvé budou hasiči zásahovými

vozidly k fingované dopravní
nehodě přijíždět. Důvodem této změny je co nejvíce přiblížit
podmínky soutěže životní realitě. Vítěz krajského kola postupuje na mistrovství ČR ve
vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
(nov)

Autodrom vyhlásil pro velký zájem další
termín příměstského tábora
MOST - Velký zájem rodičů
o umístění svého syna či dcery
do letního příměstského tábora pro děti od šesti do patnácti
let v areálu mosteckého autodromu přiměl vedení společnosti vyhlásit netradičně i třetí
turnus. K termínům od 9. do
13. července a od 6. do 10. srpna
tak přibyl ještě turnus ve dnech
20. až 24. srpna.
„Stále více rodičů se rozhoduje
pro příměstský tábor u nás. Pochopitelně nás to těší, snažíme
se nabídnout opravdu zajímavý
a pestrý program, aby se děti zabavily a měly co nejvíce pohybu.
Vzhledem k tomu, že disponujeme moderně vybaveným dopravním hřištěm se značkami, semafory i kruhovými objezdy, zamě-

ní počtu v každém turnusu o pět
dětí. Zájemci, nechť nás proto
neváhají kontaktovat,“ doplnila
Pavla Přibylová.
Sraz dětí na
Více informací, kontakt, přihlášku a další potřebné dokumenty rodiče najdou na autodromu bude každé ráwww.autodrom-most.cz
no od 7.30 do
vat při pohybu v rušných ulicích 8.30 hodin u dětského dopravměst,“ vysvětila eventová mana- ního hřiště, kde si je rodiče vždy
žerka polygonu společnosti AU- do 16 hodin i vyzvednou. O táTODROM MOST Pavla Přiby- borníky se postarají zkušení vedoucí, kteří dohlédnou i na jelová.
Zatímco první dva turnusy jich pitný režim. Cena za pětijsou už obsazeny, přihlásit své- denní pobyt na táboře činí 2 000
ho potomka v termínu od 20. do korun a zahrnuje také svači24. srpna mají rodiče stále šanci. ny a obědy v místní restauraci.
„Kapacita pro každý turnus je 15 „Děti budou potřebovat sportovdětí. Pokud se v brzké době napl- ní oblečení a obuv, pokrývku hlaní i třetí turnus, kde zatím máme vy a opalovací krém. Za deštivédvě děti, uvažujeme o navýše- ho počasí pak samozřejmě plášřujeme se při volbě aktivit také
na bezpečnost cyklistů a chodců.
Učíme děti, jak se správně cho-

těnku, gumáky a případně věci
na převlečení,“ upřesnila Pavla
Přibylová.
Děti budou mít k dispozici
zdarma kola, koloběžky, odrážedla a také helmy. Mohou se také
těšit na společenské hry a soutěže o ceny, jež doplní sportovní aktivity včetně míčových her,
zdolávání certifikovaných prolézaček nebo jízda po skluzavce. Čeká je také prohlídka celého areálu autodromu, a to i startovní věže nebo závodní dráhy. Pestrý program doplní výlet
přizpůsobený věku táborníků
a momentálnímu počasí. Každý si může přinést i své sportovní potřeby, například rakety
na badminton nebo kolečkové
brusle.
(nov)

Dva z jiného těsta
Jeho starší bratr Milan byl
úplně jiný než on. Klidný, mírný,
chytrý kluk trochu silnější postavy. Ve třídě vždy patřil k nejlepším žákům. Jejich otec pracoval
ve firmě, která měla několik poboček v Čechách i na Slovensku.
Rodina se proto často stěhovala
podle toho, kde jejich otec právě působil. On s tím
neměl žádný problém. Pro Milana,
který si těžko hledal
kamarády a byl spíše typem pro šikanu, to byl problém
obrovský. Vyřešilo
se to ve chvíli, kdy
začal také chodit do
školy. Byl sice o dva
roky mladší než Milan, ale dávno bratra
přerostl. Nebál se
nikoho a ničeho.
Bezhlavě šel do každého sporu.
Brzy grázlové z každé školy, kam
s bratrem přišli, pochopili, že
jestli se budou navážet do Milana, půjde po nich mladý rapl,
a dali pokoj. Milan si zvykl, že
mu bratr kryje záda a začal si být
jistý. Škola pro oba bratry byla
rázem příjemnější. Ze základní
školy nastoupil Milan na gymnázium. Byl si jistý, že gymnázium není škola pro něj, ale musel
Milana následovat. Chtěl, aby
jeho bratr prošel v klidu i střední
školu. Po maturitě zamířil Milan
na ekonomku, on za dva roky
po něm odešel na vojenskou
školu. Když ji dokončil, začal
se svou kariérou. Ta ho odvedla
na zahraniční mise. Bratra neviděl deset let. Občas si zavolali,
naspali si zprávu, Milan poslal
fotky své ženy, pak dcery. Věděl
o něm, že je bratr šťastný, má
dobrou práci a rodinu, a to mu
stačilo. Sám žil svůj život jako
jedno velké dobrodružství. Stejně, jako když byl malý kluk a vrhal se do každého nebezpečí po
hlavě, i v dospělosti jeho odvaha
hraničila se šílenstvím. Pracoval
sám na tajných akcích, protože
jeho tempu nikdo nestačil a nikdo nebyl ochotný riskovat až
na samý okraj snesitelnosti. Jeho
takový život naplňoval. Ovládal
střelné zbraně s dokonalostí mistra, jen málokdo se s ním mohl
měřit v umění boje zblízka.
V kombinaci s jeho myšlením
schopného analytika byl pro armádu neocenitelnou živou zbraní. Nikdo z jeho rodiny nevěděl,
co vlastně dělá a kde se právě
nachází. Někdy nebyl s rodinou
v kontaktu celý rok. Tentokrát
zmizel ze světa na delší dobu než
obvykle. Když splnil svůj úkol
a vrátil se zpět mezi lidi, čekala
na něj zlá zpráva. Milan byl mrtvý. Jeho bratr, na kterého dával
celé dětství pozor a kterého pustil ze zřetele teprve tehdy, když
si byl jistý, že je zajištěný a šťastný, spáchal sebevraždu. Vzal si
první dovolenou za celou svou
službu. Jel domů. Máma brečela,
táta dlouho nic neříkal. Teprve,
když se zeptal na švagrovou,
tak se rodiče rozmluvili. Juditu
si Milan vzal z velké lásky hned
po škole. Všechno, co dělal, dělal
jen kvůli ní. Získal místo u velké
firmy, usilovně pracoval na svém
rozvoji. Postupně se posouval
po firemním žebříčku až na
pozici, kterou dřív nikdo v jeho
věku nedosáhl. Měl obrovskou
odpovědnost, ale byl také skvěle zaplacený. Vzali si s Juditou
hypotéku a postavili spolu dům.
Narodila se jim dcera. Byli šťastní. Pak si Judita našla poprvé
milence. Chlapa, který byl samý
sval a jezdil sportovním autem.
Protiklad seriózního Milana se
začínající obezitou, řídnoucími
vlasy a rodinným sedanem. Na
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soudnička
chvíli dokonce Judita od Milana odešla. Holčičku nechala
doma, starala se o ni babička.
Po několika měsících jí ale život
s milencem přestal bavit. Začalo
se jí stýskat po rodině, jistotě,
kterou jí Milan vždy poskytoval,
po klidném životě
ve vile. Milan byl
šťastný, že se chce
Judita vrátit, a i když
ji jeho rodiče nepřijali s otevřenou
náručí, on vzal svou
ženu zpět. Netrvalo
ale ani rok a Judita si
našla znovu milence. Tentokrát to ale
bylo horší. Chlap,
kterého si vzala jejich snacha do postele, měl strašnou
pověst. Prodával drogy, nechal
si platit za ochranu. Judita se
vedle něj celá změnila. Dělala si,
co chtěla. Pro Milana měla jen
úšklebky a výsměch. Z domu ale
neplánovala odejít. Milan jí byl
dobrý je proto, aby se postaral
o dceru a dával jí peníze. Veřejně
se tahala s tím druhým chlapem.
Pak začala také brát drogy, které
jí poskytoval její milenec. Milan
si to s ním chtěl vyřídit, ale přišel
tenkrát domů tak zmlácený, že
marodil několik týdnů. Na policii ale jít nechtěl. Judita se jen
pošklebovala. Situace v rodině
byl čím dál horší. Dusno nejvíce
odnášela ta malá. Milan dělal,
co mohl, aby rodinu udržel pohromadě a přivedl Juditu k rozumu. Nechtěl vidět ani slyšet, že
má Judita raději drogy než jeho
a jejich dceru. Pak se z firmy, kde
Milan pracoval, ztratily peníze.
Kontrola zjistila, že Milan převedl na cizí účet téměř dva milióny
korun. Transakci provedl ze svého domácího připojení. Milan
přiznal zpronevěru a z firmy
odešel. Dohodl se, že vzhledem
k jeho dosavadní skvělé práci
peníze vrátí firmě a ta nepodá trestní oznámení. Zároveň
ale upozorní všechny v oboru,
aby Milanovi nedávali práci.
Aby mohl Milan firmě zaplatit,
prodal dům, doplatil hypotéku
a zbytek poslal na firemní účet.
Když přišel Milan o práci a tím
i o příjmy, přestal Juditu bavit.
Odstěhovala se i s malou ke svému amantovi. Milan těžce nesl,
že by měla jeho dcera žít s tím
člověkem pod jednou střechou.
Snažil se Juditu přesvědčit, aby
nechala dítě u něj. Prosil ji, ona
se ale jen smála. Prý je zloděj
a jestli na ni bude tlačit přes
soud, všechno tam řekne. Milan bydlel s rodiči a šlo to s ním
ke dnu. Každý den viděli, jak je
ve stále horším stavu. Začal pít.
Jednou se opil a otci přiznal, že
nechal počítač zapnutý a přihlášení v bance, jen na chvíli si
odskočil. Judita té chvíle využila
a peníze z firmy ukradla. Nemohl to ale dokázat a také nechtěl
dostat matku svého dítěte do
vězení. Jendou zfetovaná Judita
usnula a její malá dcera vylezla
na okno v panelovém domě, kde
bydlely a vypadla ven. Zabila se.
Druhý den se Milan zastřelil. Poslouchal své rodiče, díval se, jak
matka pláče a přemýšlel o svém
bratrovi. Věděl, co má dělat.
Vždycky věděl, jak si s takovými
grázly, jako byl chlap, co zničil
Milanovi život, poradit. Ten večer se s rodiči rozloučil. Řekl jim,
že odjíždí do ciziny a několik let
se nevrátí. Nemusí se ale bát.
Bude v pořádku. Odjel za tmy.
Nikdo nevěděl kam. Ráno našli
místního dealera drog s prořízlým krkem ležet na skládce odpadu.
(pur)
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Litvínov

Litvínovští zastupitelé jednali
rekordně krátkou dobu
LITVÍNOV – Hned dva rekordy si může připsat poslední jednání litvínovského zastupitelstva. Jednání
probíhalo za rekordní teploty 30 stupňů, které jsou pro květen nezvyklé. Ještě nezvyklejší je ale přístup
zastupitelů. Z opozice dorazili jen tři zastupitelé, nikdo nediskutoval, nikdo neměl doplňující otázky,
nepřišli žádní občané s dotazy a celé jednání o dvaceti bodech bylo vyřízené za 35 minut. Na programu
přitom bylo například vyhodnocení plánu odpadového hospodářství, prodej a výkup pozemků, prominutí pokuty, analýza pohledávek nebo závěrečný účet města.

Litvínov hospodařil
s přebytkem
Zastupitelé
bez
výhrad
schválili závěrečný účet města za loňský rok s příjmy ve výši 481 191 870 Kč, výdaje ve výši 424 096 230 Kč, saldo příjmů
a výdajů ve výši 57 095 640 Kč.
„S finančními prostředky města bylo nakládáno dle schváleného rozpočtu a byla dodržována rozpočtová pravidla. Celkově
lze konstatovat, že vedoucí odborů a organizací zřízených a řízených městem nakládali s finančními prostředky hospodárně,“ informovala zastupitele vedoucí finančního odboru Jana Lanková.
Hospodaření roku 2017 ovlivňuje vývoj daňové výtěžnosti. V loňském roce do rozpočtu
města plynulo bezmála o 16 procent více příjmů z daní, než bylo
původně plánováno. Daně jsou
rozpočtovány ve výši 288 miliónů Kč. Skutečný objem příjmů
z daní byl 334 030 860 Kč. „Vývoj daní ovlivní i další hospodaření města,“ upozornila Jana Lanková.

2010, kdy město upustilo od rozesílání složenek. Meziročně došlo také k navýšení pohledávek
za pokuty v částce 745 000 Kč.
Příčinou je nárůst počtu ohláše-

vajících komodit dle možností
města. „Občané města Litvínova
mají možnost zažádat o přidělení
či výměnu nádoby na směsný komunální odpad, separovaný od-

tvořena 2 nová separační hnízda. Dalším úkolem je osvětová
činnost, kterou město plní prostřednictvím informačních letáků. V plánu odpadového hospodářství je rovněž zařazena výstavba kompostárny, kterou se
ale město v současné době nezabývá. Ani město neplánuje obnovit svoz velkoobjemového odpadu, který v minulosti ve městě fungoval a je dalším bodem

Litvínovští dluží za
odpady bezmála
dvanáct miliónů korun
Město Litvínov evidovalo
k poslednímu dni loňského roku pohledávku za poplatek za
komunální odpad ve výši téměř
dvanáct miliónů korun. Jen za
loňský rok se pohledávka navýšila o 510 tisíc korun. „Průměrná
neuhrazenost poplatků za odpady
za 11 let je 13 %. Tento údaj však
byl ovlivněn vymáháním dluhů
z předchozích let. Díky nově nastavenému systému od roku 2015
můžeme konstatovat, že poplatek
za odpad za rok 2017 neuhradilo 17,92 % poplatníků,“ uvedla
vedoucí finančního odboru Jana Lanková. Nejvíce lidé dlužili za odpady v roce 2009 a v roce

Zastupitelé si tentokrát nestihli užít ani přestávku. Na snímku Daniel Volák z klubu ODS.
ných přestupků a špatná platební
morálka přestupců.

Zastupitelé hodnotili
plán odpadového
hospodářství
Plán odpadového hospodářství byl schválen do roku 2021.
Vyplynulo z něj pět zásadních
úkolů, které nyní město postupně plní. Jedná se o postupné rozšiřování separovaného sběru stá-

pad k rodinným domům, duonádoby, nádoby
na biologicky rozložitelný odpad, bionádoby a zároveň dát
podnět k novému separačnímu
hnízdu. Zároveň je možné zažádat i o domácí kompostér,“ informoval zastupitele vedoucí odboru nakládání s majetkem Petr Řeháček. Za rok 2017 bylo nově přistaveno 125 ks duonádob
k původním 150 ks z roku 2016,
dále130 ks bionádob a byla vy-

plánu odpadového hospodářství. „V minulých letech se mobilní svoz velkoobjemového odpadu
neosvědčil, a to vzhledem k neukázněnosti části obyvatel. V současné době tak Technické služby
Litvínov zajišťují svoz velkoobjemového odpadu uloženého u odpadových nádob i likvidaci černých skládek,“ informoval vedoucí odboru nakládání s majetkem Petr Řeháček.
(pur)

zpravodajství

Women for Women otevřela
pobočku v Mostě
Ê

„Vycházíme z přesvědčení, že sebegeniálnější rozhodnutí soudu nemůžel situaci v rozpadlé rodině vyřešit a zasanovat. Jsou to jen rodiče, kteří mají možnost vrátit se zpět a najít
cestu slušné dohody. Velmi vítám společnost W4Wv Mostě,“
přivítal vřele otevření pobočky
v Mostě předseda mosteckého
okresního soudu Martin Beneš.
Společnost pomáhající samoživitelům v složitých životních
problémech v Mostě přivítal také primátor Jan Paparega, který
společnosti i regionu popřál co
nejméně klientů, kteří by takovou pomoc potřebovali.

Podporované bydlení
a poradna pro řešení
problémů rodičů
samoživotelů
W4W zahájila svou činnost
na Mostecku projektem Podporovaného bydlení a psychosociální pomoci, který pomáhá ženám s dětmi, které se
ocitly v tíživé situaci a nedokáží ji svými silami řešit. Klientky, které jsou přijaty do tohoto projektu po splnění stanovených kritérií, mají po dobu
maximálně dvou let k dispozici byt. Jedná se o podnájem
v rozptýleném bydlení. Klientka však pouze nebydlí, ale za
pomoci a podpory W4W iniciativně a aktivně řeší své problémy. Pomáhají jí s tím například advokáti, psychologové,
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Kostýmy a loutky v kapli
LITVÍNOV - Litvínovská profesionální divadelní scéna v září
oslaví 22 let své existence. Docela velké divadlo v době svých
začátků hrálo také v prostorách
Kaple sv. Ducha v Mostě vedle
přesunutého děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie.
A právě tady litvínovští umělci představují výstavu kostýmů,
masek, loutek a rekvizit z někte-

rých představení, která byla během fungování souboru na repertoáru. Vernisáž výstavy se
uskutečnila tuto středu. Herci
DVD v jejím průběhu návštěvníky blíže seznámili s jednotlivými exponáty, povyprávěli
o historii divadla a jeho jednotlivých inscenací. Výstava je k vidění až do konce června.
(nov)

Hledáme řidičky a řidiče autobusů
Dámy a pánové.
Chcete řídit autobus MHD a mít jistotu zaměstnání?
Chybí vám snad řidičské oprávnění?
Není to žádný problém,

Zleva: Martin Beneš, Jan Paparega, Hana Heřmánková, Ivana Tykač a Vlaďka Erbová.
výchovní a finanční poradci či
personální koučové. Klientka
má rovněž k dispozici možnost
doučování a volnočasových aktivit pro své děti nebo možnost
rekvalifikace či kurzů pro sebe.
Vše probíhá na základě osobního plánu, který je zpracováván
ve spolupráci s rodinnou konzultantkou.
„Pro první rok počítáme se
šesti klientkami, do budoucna
by se mělo jednat o desítky, ale
budeme reagovat operativně dle
poptávky a samozřejmě dle našich možností,“ upřesnila Ivana
Tykač.

Vědomé rodičovství
pomůže dětem
i rodičům
W4W do Mostu přináší také vzdělávací program s názvem Vědomé rodičovství. Ten

má za cíl posílit vnitřní pohodu dětí a dospívajících, a rodičům umožnit rozvoj jejich dovedností a poznatků, aby mohli dobře plnit svou životní roli.
První ročník kurzu bude v Mostě spuštěn v září tohoto roku,
počet účastníků je omezen na
deset. Zájemci z celého regionu
mohou také využívat poradny
pro ve veřejnost, které fungují
rovněž celorepublikově, a to sociální poradnu, a ve spolupráci s advokáty zprostředkování
právní poradny.
Mostecká pobočka obecně prospěšné společnosti Women for Women, která je známá v České republice především díky úspěšnému projektu
Obědy pro děti, sídlí v ulici Václava Řezáče v sídle společnosti Vršanská uhelná, která jí poskytla zázemí. Na Mostecku díky projektu Obědy pro děti může se spolužáky
obědvat 63 dětí, jejichž rodiče si z finančních důvodů
nemohou dovolit svým dětem obědy pla-

tit. Spolupráci v současné době
společnost aktivně rozvíjí s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, neziskovými organizacemi, intervenčními centry, advokáty, psychology, finančními
poradci či s mosteckým okresním soudem v rámci Cochemského modelu.

Cochemský model
rozvodu používá
i mostecký okresní
soud
Zastánci Cochemského modelu tvrdí, že v 80 procentech
případů dospějí rodiče, kteří se jím řídí, ke vzájemné dohodě do dvou měsíců od podání žádosti o rozvod. Cochemský model se opírá o intenzivní
vzájemnou spolupráci institucí,
které se účastní řešení rodičovského sporu – soudců, advokátů
obou zúčastněných, sociálních
pracovníků, poradců a odborných znalců. Jejich spolupráce s rodiči je má přimět především k uvědomění společné odpovědnosti vůči dětem, která se
s rozvodem nijak neumenšuje.
(pur)

Vlaďka Erbová (vpravo) spolupracuje s Ivanou Tykač dlouhodobě.

Klientům slouží pohodlná kancelář.

Starosta Meziboří Petr Červenka s Ivanou Tykač.

Při rekonstrukci prostor myslela Vršanská uhelná i
na zázemí pro děti.

zajistíme jeho získání
ve vlastní autoškole a také po dohodě uhradíme.
Autobusy u nás totiž řídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy.
Dejte o sobě vědět a ozvěte se nám.
Kontakt:
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762
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Řidiči hříšníci
Na dodržování rychlosti se
v uplynulém týdnu při bezpečnostní akci zaměřili dopravní
policisté na Mostecku. Zkontrolovali 445 vozidel a zjistili celkem 344 dopravních přestupků. „Řidičům bylo za tyto přestupky uloženo 324 pokut ve výši
177 200 korun. Správním orgánům obcí bylo oznámeno 20 závažnějších přestupků,“ informovala policejní mluvčí Ludmila
Světláková. Nejčastějším prohřeškem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti, které
policisté řešili v 244 případech.
Následoval ve 26 případech nevyhovující technický stav a nepoužití bezpečnostních pásů ve
21 případě. Po požití alkoholických nápojů usedli za volant
2 řidiči, 2 řidiči usedli za volant bez řidičského oprávnění
a 3 šoféři u sebe neměli řidičský
průkaz. Hlídky také pokutova-

ly za přestupky 4 motocyklisty
a ve 2 případech řešily porušení silničního zákona.

Hodinky „za pár“
Hodinky za necelých sedm
set korun stály za krádež muži, který byl už za podobný čin
jednou odsouzen. „Muž přišel
do obchodu s dalšími dvěma osobami, které si u pultu nechávaly
předvést nějaké zboží. Muž využil nepozornosti prodavače a měl
odcizit z regálu u pokladny náramkové hodinky za 699 korun.
Poté všichni z prodejny odešli.
Hodinky prý Mostečan prodal
na ulici neznámé osobě a peníze utratil,“ popsala případ policejní mluvčí Ludmila Světláková. Zloděje velmi rychle díky
osobní i místní znalosti odhalili mostečtí policisté. Nyní mu za
krádež hodinek hrozí až tři roky vězení.
(pur)

zpravodajství

Zlatý Permon zůstává v Mostě
MOST – Zlatý Permon se na další rok zabydlel v Mostě. Putovní cenu
za vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti práce za rok 2017 získala již potřetí Severní energetická, jedna z těžebních společností
Pavla Tykače.
V loňském roce řešila Severní
energetická pouhé tři pracovní
úrazy svých zaměstnanců. Nezaznamenala žádný smrtelný ani
závažný pracovní úraz. To vše se
společnosti podařilo při více než
sedmi stech jejích zaměstnanců
a při ročním objemu těžby více než 3 miliony tun uhlí. Zlatý Permon je mezi firmami velmi prestižní ocenění. „Velmi si
tohoto uznání ceníme, protože
bezpečnost práce je jedním z nejdůležitějších faktorů naší práce. Severní energetická získává

toto ocenění už potřetí. Celkově
jich máme ve skupině jedenáct.
To jen svědčí o tom, jak velký důraz na tuto oblast klademe. Děkuji všem našim zaměstnancům,
kteří k bezpečnosti práce přistupují zodpovědně. Je to především jejich úspěch,“ konstatoval
Vladimír Rouček, generální ředitel společnosti. „Ze zaslaných
přihlášek je zřejmé, že o Zlatého
Permona je mezi firmami velký
zájem a během let si toto ocenění získalo značnou prestiž. Dnes
už však nestačí, aby firma nemě-

la žádné závažné pracovní úrazy.
Ti, co se pohybují na špici v této
soutěži, mají systém bezpečnosti práce na velmi vysoké úrovni.
O vítězi proto rozhoduje i to, jak
se společnost chová ke svému okolí, jak je společensky odpovědná.
Jestli a jakým způsobem dbá o životní prostředí a jak spolupracuje s obcemi ve svém okolí. Severní
energetická byla o kousíček lepší než ostatní přihlášení, za což
jí gratuluji,“ uvedl Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu. „Jsem rád, že ocenění získala společnost, která je
mi tak blízká. Je to zásluha nejen
vedení firmy, ale především konkrétních zaměstnanců, je to výsledek spolupráce všech lidí, kte-

ří v Severní energetické pracují,“
připojil se s gratulací také Jaromír Franta, který se předávání
Zlatého Permona zúčastnil za
Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Ocenění Zlatý Permon
za bezpečnost práce v hornictví
udělují Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba od
roku 2002. Severní energetická
sošku získala v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem. Zlatý Permon
se propůjčuje vždy na rok. V minulosti ji získaly i další těžební
společnosti skupiny.
(pur)

Kde skončí titul
Vesnice roku 2018?
ÚSTECKÝ KRAJ - Celkem 228
obcí z celé České republiky se
přihlásilo do čtyřiadvacátého
ročníku soutěže a bude se ucházet o titul Vesnice roku 2018.
Nechybí ani obce z Ústeckého
kraje.
K titulu náleží také finanční
odměna ve výši až dva miliony
korun od Ministerstva pro místní rozvoj a vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC na dva roky zdarma. Nejpočetnější zastoupení, 25 soutěžících obcí,
má Jihomoravský kraj, z Ústeckého kraje se přihlásilo 22 obcí.
Mezi nimi Brandov a Nová Ves
v Horách. Ta se stala Vesnicí roku 2011 Ústeckého kraje a v roce 2016 získala oranžovou stuhu, což je prestižní ocenění za
pozitivní stránky spolupráce zemědělských subjektů hospoda-

řících v krajině se samosprávami. Toto ocenění je zaměřeno
také na hledání nových forem
spolupráce při správě venkovského prostoru. Brandov získal
oranžovou stuhu v roce 2014.
V měsíci květnu a červnu probíhají krajská kola. Všechny přihlášené obce budou navštíveny
krajskou hodnotitelskou komisí.
Obce mohou prezentovat jejich
realizované i plánované projekty, tradiční akce, které pořádají společenský a spolkový život,
jenž zpestřuje celý jejich kalendářní rok, a mnohé další. Vítězové krajských kol postupují do
celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden. Vítěz
celostátního kola a nositel titulu „Vesnice roku 2018“ bude vyhlášen 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
(pur)

Dětský den oslavili
v Meziboří s indiány
MEZIBOŘÍ – Tradiční oslavu dne valy rostliny a zvířata, a dokonce
dětí letos v Meziboří přikořenili i střílely ze zbraní bílých tváří, ze
indiánskou tématikou. Na děti vzduchovky. Na koci trasy na ně
čekala v lesích soutěžní stezka, čekal táborák, špekáčky a sladká
kterou je provázely ty nejznáměj- odměna. „Dětský den připravuješí osobnosti indiánského světa. me každoročně. I letos přišlo hodNechyběli Vinnetou, Sedící býk ně dětí, a to nejen z Meziboří. Na
náš dětský den míří i lidé z Litvíani krásná Ribana.
Akci odstartoval starosta měs- nova a dalších okolních obcí. Příta Petr Červenka, který dětem po- prava takové akce si vyžádá velipřál k jejich svátku a zároveň štěs- ké nasazení, a proto patří poděkotí na trati. Aby se vůbec mohly na vání všem, kdo se na úspěšné akci
trasu plnou indiánského dobro- podíleli,“ uvedl místostarosta Medružství vypravit, musely nejprve ziboří Oldřich Malý, který se svou
prokázat fyzickou zdatnost mla- dcerkou trasu také sám absolvo(pur)
dého bojovníka. Na startu pro- val.
to skákaly přes
překážky, házely
míčkem, běhaly
slalom. Teprve
pak dostaly děti své indiánské
jméno a soutěžní kartičku, se
kterou se mohly vydat na indiánskou lesní
stezku. Čekalo je
celkem sedm zastavení. Na každém z nich je
vítali indiánští
průvodci. Děti házely míčkem do pařezů,
střílely lukem
a házely oštěpy, chytaly divo- Na den dětí se Meziboří proměnilo v indiánskou
ké koně, pozná- vesnici plnou malých indiánů.

Za Severní energetickou společnost převzal prestižní ocenění její generální ředitel Vladimír Rouček.

Staňte se ekospotřebitelem!

vání takových lidí
nezavrhovali a sami neodmítali následovat jejich příkladu. Naše planeta
má přeci jen omezené možnosti a limity, které si možná nechceme připouštět.
Jak může každý
z nás přispět k environmentálně šetrnějšímu chování? Nejde jen o šetření zdroji, jakými
jsou energie, teplo
nebo voda. Ale také
o snížení znečištění
vody v domácnosti
používáním ekologicky šetrných prostředků nebo vytvá- K přírodě se mohou chovat šetrně všichni.
řením co nejméně
odpadu včetně pečlivého třídění vů, nebezpečných odpadů a po(bioodpadu, plastů, papíru, ko- dobně). V České republice třídí
odpady zhruba 70 % občanů, každý Čech za rok vytřídí zhruba
20 kg papíru, 12 kg plastů, stejné množství skla a 0,5 kg nápojových kartonů. Největší rezervy jsou ve třídění rostlinných od■ zajišťuje optimální komunikaci mezi průmyslovými podniky, padů, tzv. kompostování. Věci je
dobré nechat dosloužit a snažit
veřejnou správou a veřejností
je opětovně využít. Zachova■ analyzuje informace o stavu životního prostředí v Podkrušnohoří se
lé mohou dál posloužit – nabíd■ poskytuje aktuální informace o životním prostředí veřejnosti
něme je známým nebo v bazaru,
na internetu či v charitě. A na■ informuje obyvatele o stavu životního prostředí
některé si můžeme jen vy■ propaguje ekologická témata mezi veřejností, zejména dětmi opak,
půjčit, například sportovní náa mládeží
činí, ruční nářadí, společenské
■ pořádá vzdělávací a osvětové aktivity
oblečení apod. Důležité je roz■ poskytuje poradenství a konzultace v oblasti životního prostředí hodně kupovat jen to, co oprava plnění legislativních povinností
du potřebujeme. Nepodléhejme
lákadlu slev a různých výhod800 195 342, www.ecmost.cz, ecmost@vuhu.cz
ných akcí, ve kterých kupujeme
mnohdy nepotřebné zbytečnosti.

Ústecký kraj - Naše děti jsou
naše budoucnost – to není klišé, to je prostě fakt! Být vzorem
nejen jim, ale i okolí, je proto
opravdu důležité.
Týká se to samozřejmě také životního prostředí. Pokud se
k němu chováme šetrně, šetříme zároveň svoje zdraví i zdraví nejbližších, spoříme rodinné
prostředky a dáváme dobrý příklad ostatním. Pojďme se chovat
zodpovědně a neubližujme prostředí, ve kterém žijeme. Současná společnost bohužel není zatím k přírodě příliš přátelská, dochází často k plýtvání a zbytečné
nadměrné spotřebě.
Proto je tu „ekospotřebitel“.
Tedy člověk, který se snaží odolávat reklamám, módním trendům
i slevám, snaží se kupovat množství nutné pro skutečnou spotřebu. Pečlivě si vybírá výrobky
a odmítá ty, které poškozují přírodu. Je důležité, abychom cho-

Ekologické
centrum Most
pro Krušnohoří:

Podporujme či preferujme také
regionální produkty, místní výrobce a zpracovatele. Buďme hrdí
na potraviny od známých farmářů z okolí! Je dobré vybírat s rozvahou, nejlépe výrobky označené
ekoznačkou a zároveň české výrobky. Snažme se nakupovat bez
zbytečných obalů, do vlastních
tašek nebo výrobky s minimem
obalů, které se pak dají ještě recyklovat. A pokud máme vlastní zahrádku, není nad potěšení z vypěstovaného ovoce nebo zeleniny! Češi se naštěstí v této oblasti
stále více snaží přispět vlastními
silami a prací – rozšiřují se například domácí chovy včel, zakládají
se vlastní chovy slepic pro potřebu vajec. To vše oceňujeme a považujeme za velmi pozitivní pro
budoucnost.
(nov)

zpravodajství
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Hejtman ocenil regionální produkty
ÚSTECKÝ KRAJ - V Chomutově se
koncem minulého týdne konal
Krušnohorský Regiofest. Jedná se o přehlídku regionálních
produktů formou trhu. Své výrobky, služby nebo zážitky zde
prezentovali zejména držitelé
regionální značky KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt®. Certifikáty
této značky předal nově oceněným hejtman Oldřich Bubeníček.
„Velmi si vážím regionálních
výrobců a řemeslníků, kteří produkují kvalitní výrobky. Často využívají tradiční postupy nebo recepty svých předků. Vím, že o výrobky oceněné regionální značkou je velký zájem a jsem rád, že
se konají pravidelné farmářské trhy a další akce, na kterých se mohou regionální výrobci pochlubit veřejnosti a nabídnout kupujícím kvalitní a české zboží,“ řekl
při předávání certifikátů hejtman
Oldřich Bubeníček, kterého na
Krušnohorský Regiofest pozvala
ředitelka MAS Sdružení Západní
Krušnohoří Hana Dufková. Spolu s hejtmanem ocenění předá-

Mýdlárně u Zámku s.r.o., předal hejtman Oldřich Bubeníček hned dva certifikáty.
ní výrobek kraje Přemysla Oráče“ nebo „Regionální potravina

Certifikace probíhá obvykle dvakrát ročně. Platnost certifikátu je dva roky. V současné době je platných 61 certifikátů.

val předseda výkonného výboru
MAS SZK Václav Hora
Na Krušnohorském Regiofestu byly zastoupeny produkty,
které získaly ocenění „Regionál-

Ústeckého kraje“. Zároveň byla
tato akce spojena s oslavou dne
dětí. Regionální certifikát není
udílen na principu soutěže, ale
jde o získání ocenění pro výrob-

ky, služby nebo zážitky z regionu, které splňují stanovená kritéria (tradice, místní suroviny,
ruční práce, regionální motivy). Certifikát opravňující používat označení regionální značka KRUŠNOHOŘÍ - regionální produkt® lze získat na základě certifikace výrobku, služby
nebo zážitku, kterou schvaluje
třináctičlenná komise. Certifi-

kační komise je tvořena zástupci MAS SZK, Okresní agrární
komory Chomutov, Svazu měst
a obcí, statutárního města Chomutov, Krajského úřadu Ústí
nad Labem, Destinační agentury Krušné hory, o. p. s., a Asociací regionálních značek (http://
www.regionalni-znacky.cz/arz/
cs/o-nas/).
(nov)

Sociální zařízení dostala nové elektromobily
ÚSTECKÝ KRAJ – Sociální zařízení v Ústeckém kraji dostala velkorysý dar.
Společnost ČEZ věnovala Ústeckému kraji 19 elektromobilů. Nový elektromobil tak bu-

dou využívat například i v krajském sociální zařízení v Janově.
S elektromobily má Ústecký kraj
dobrou zkušenost už z minulosti. „Elektromobily využívají pro
služební cesty zaměstnanci kraj-

ského úřadu již několik let. Dlouhodobě podporuje kraj i vznik nových dobíjecích stanic. Teď konečně mohou výhody elektromobilů využít pro svou náročnou práci
i pracovníci v sociálních službách.

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:
Horizontkář/Obráběč kovů soustružník
Řidič autojeřábu/nákladního
vozidla
Směnový údržbář/Zámečník
Svářeč
Communication Specialist
Technolog obrábění
Zkušební technik
(vhodné i pro absolventy SPŠ)

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
Dotovaná výuka cizích jazyků
Sick days (dny volna navíc nad
rámec dovolené)
Firemní akce pro zaměstnance
(sportovní turnaje, akce pro děti)
Klademe velký důraz na kvalitní
pracovní podmínky, dbáme na dobré
pracovní zázemí, lidský přístup
a otevřenou komunikaci.
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.

Auta byla vybrána společně s organizacemi, aby maximálně vyhovovala jejich potřebám,“ popsal význam spolupráce se skupinou ČEZ hejtman Oldřich Bubeníček. Ředitelé jednotlivých
sociálních zařízení si mohli sami říci, jaký elektromobil nejvíce
využijí. Ten jim pak byl ušit přímo na míru. „Sami si řekli, jaký
typ vozu potřebují. Zda například
větší, protože budou vozit klienty
k lékaři, nebo spíš menší do městského provozu. Někteří byli nejprve k elektromobilům skeptičtí, ale
postupně se pro elektromobily nadchli. Dnes využívají elektromobily všechna naše sociální zařízení
a jsou tu s nimi maximálně spokojeni,“ říká náměstek hejtmana
Martin Klika, v jehož gesci jsou
jak sociální služby, tak i finance.
Odbor sociálních věcí Ústeckého kraje doporučil 14 organizací, kterým energetická společnost ČEZ darovala tedy celkem
19 elektromobilů a 20 dobíjecích
stanic. Pracovníkům sociálních
služeb poslouží především k přepravě klientů do lékařských zařízení po městě, rozvozu stravy,
zásobování a zajištění další nezbytné agendy. „Elektromobil využijeme především při služebních
cestách ve městě. Na to je ideální. Jeho provoz je pro nás ekonomicky výhodný. Navíc se jedná o skvěle vybavený a spolehlivý
vůz, což velmi oceňuji,“ poděkoval za dar ředitel janovského sociálního zařízení Vladimír Vopelka. Celý dar společnosti ČEZ
ve formě vozů i dobíjecích stanic
je ve výši 17,8 milionů korun.
(pur)

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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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

interiérové dveře
2x70 cm – levé. Cena dle dohody.
T: 607 784 645
■■Prodám kovový sud na
vodu 200litrový. Cena 200 Kč. T:
606 539 643
■■Koupím LP gramofonové desky, větší množství vítáno. Přijedu. Stačí prozvonit nebo SMS na
721 442 860
■■Prodám hrob pro 4 urny –
levně. Starý mostecký hřbitov. T:
607 855 041
■■Pro ZTP z finančních důvodů
hledáme štěně velkého hrubosrstého plemene psa, kdo ho daruje?
PS: adresa v redakci
■■Prodám sklo, obrazy, knihy,
žehličky, portrét Anežky České
z bronzu od J. V. Myslbeka. Volat
na číslo 604 103 485 po 19. hodině

■■Daruji psací stroj Consul,
mechanický, v bezvadném stavu
s náhradní páskou. Stoprocentní
stav. Telefon: 602 930 953
■■Prodám novou skříň s nástavcem - světlou, originál zabalená. Cena 3 500 Kč. Telefon:
736 437 711
■■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.
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
■■Žena 32 let, momentálně ve
VT (10/2019), hledá muže do
55 let na vážný vztah z okolí
Mostu. ZN: kontakt v redakci.
■■Muž – hledám kamaráda, pří-

inzerce

tele pro vše hezké, co život dává
a přináší. Vlastní zázemí, ostatní
ústně. T: 721 504 936 – život hrozně utíká.
■■60letá, 173 cm, pohledná
žena hledá přítele pro hezký, klidný vztah i život ve dvou. Důležitý
je charakter a porozumění. Tel.:
608 702 881. Jen SMS.

auto, moto

■■Prodám Fiat Ducato po STK,

emise, pojištění – 10. 5. 2018 +
letní i zimní kola. Cena 50 000 Kč –
rychlé jednání – sleva. Most. T:
736 164 363, 608 205 053
■■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

BYTY, DOMY

■■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

Opravy komunikací v Mostě
Technické služby města Mostu, a. s. od 4. června 2018 zahájí opravy níže uvedených komunikací dle časového harmonogramu:

ul. Chomutovská

 Ve dnech 6. 6.–10. 6. 2018 budou probíhat přípravné prá-

ce před pokládkou nového povrchu, a to oprava kanálových vpustí, lokální oprava obrubníků.
 Ve dnech 11. 6.–13. 6. 2018 bude probíhat vlastní pokládka asfaltobetonového povrchu.

ul. Rudolická v části od ul. Chomutovské k OD TESCO
 Ve dnech 7. 6.–8. 6. 2018 bude pobíhat frézování.
 Ve dnech 8. 6.–13. 6. 2018 budou probíhat přípravné prá-

ce před pokládkou nového povrchu, a to oprava kanálových vpustí, lokální oprava obrubníků.
 Ve dnech 14. 6.–15. 6. 2018 bude probíhat vlastní pokládka asfaltobetonového povrchu.
ul. Rudolická v části OD TESCO k ul. Moskevská
 Ve dnech 18. 6.–19. 6. 2018 bude pobíhat frézování.

 Ve dnech 20. 6.–26. 6. 2018 budou probíhat přípravné

práce před pokládkou nového povrchu, a to oprava kanálových vpustí, lokální oprava obrubníků.
 Ve dnech 27. 6.–28. 6. 2018 bude probíhat vlastní pokládka asfaltobetonového povrchu.

ul. od ul. Moskevská k ul. Pod Lajsníkem

 Ve dnech 20. 6.–21. 6. 2018 bude pobíhat frézování.
 Ve dnech 22. 6.–28. 6. 2018 budou probíhat přípravné

práce před pokládkou nového povrchu, a to oprava kanálových vpustí, lokální oprava obrubníků.
 Ve dnech 29. 6.–30. 6. 2018 bude probíhat vlastní pokládka asfaltobetonového povrchu.
Regulace dopravy bude řízená příslušnými pracovníky a umístěním přechodného svislého dopravního značení. Žádáme řidiče, aby ve vlastním zájmu přizpůsobili jízdu vzniklé situaci.
Ke změně uvedených termínů může dojít na základě klimatických podmínek, poruchy techniky.
Vodorovné dopravní značení bude probíhat po vyzrání AB povrchu, předpokládaný termín je na přelomu měsíců července
a srpna 2018 (dle klimatických podmínek), dle schválené projektové dokumentace.

Nenechte
si ujít červnové vydání
a zkuste

štěstí

sport

Josef Farský odešel do
motoristického nebe
Ve věku 84 let zemřel
18. května Josef Farský. Zanícený fanoušek motoristického
sportu, dlouholetý pracovník
tiskového oddělení mosteckého autodromu, hlasatel, komentátor a moderátor závodů a archivář autodromu byl
zároveň nefalšovaným patriotem severočeského města a jedním z mála
jeho obyvatel, který se v Mostě narodil a zůstal mu už
věrný.
Spíše než k původnímu povolání horníka, které
se v rodině dědilo z otce na syna, tíhl Josef Farský k novinařině a motoristickému sportu,
jimž zasvětil s různými peripetiemi celý život. První články začal psát do závodního časopisu
dolu Šverma „Průkopník“, záhy byl pověřen prací redaktora na plný úvazek. Později přešel do okresního týdeníku Rozvoj. V roce 1969 však s většinou
kolegů dostal výpověď a dalších

23 let až do odchodu do důchodu pracoval v betonárce a v povrchovém lomu Ležáky.
Činovníkem motoristického
sportu se stal Josef Farský po roce 1968. Nabídku místa v tiskovém oddělení autodromu dostal v roce 1992. Kromě pořizování tiskových
zpráv poutavě a zasvěceně moderoval
a komentoval závody a později pracoval jako archivář na autodromu
až do předloňského
roku, v další aktivní činnosti mu zabránila nemoc. Při
své dlouholeté badatelské práci
s veřejnými zdroji i se svým archivem vytvořil obsáhlou studii
doprovázenou obrazovým materiálem.
Josef Farský vychoval dceru,
měl jednoho vnuka.
Vedení společnosti AUTODROM MOST a všichni její zaměstnanci vyjadřují nejbližším Josefa Farského upřímnou
soustrast. Čest jeho památce!

SK Leon v Chorvatsku
MOST/CHORVATSKO – Z turnaje
v Chorvatsku se vrátili kickboxeři z SK Leon Most.
Pod vedením trenérů Petra
Václavíka a Vojtěcha Brzoně vybojoval mostecký tým dvě zlaté,
3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
V oddílech skončil SK Leon na
13. místě ze 44 oddílů převážně
z Chorvatska. Výsledky: David
Konečný 1. místo (2x), Miroslav

Brabec 2. místo, Zdeněk Marel
2. a 3. místo, Lukáš Svetlak 3.
místo (2x), Matyáš Vítek 2. místo, Štěpán Zuda 3. místo, Pavel
Balúch 5. a 6. místo. Mostecká
výprava cestovala na turnaj do
Chorvatska dvěma vozy značky
Hyundai, které kickboxerům zapůjčil pro tyto účely Autosalon
Most s.r.o.
(nov)

Mostečtí borci se tentokrát vydali pro medaile do Chorvatska.

Házenkářky vybojovaly
postup na ME
Most - Po vítězství na Islandu
čekalo českou ženskou házenkářskou reprezentaci poslední
kvalifikační utkání o postup na
EURO 2018. A právě tento důležitý souboj se Slovinskem se
uskutečnil v neděli v mostecké
sportovní hale. Zdejší palubovka byla svědkem toho, že hráčky našeho národního týmu na
ME pojedou.
Dres reprezentace oblékly i hráčky Černých andělů,
a to Petra Maňáková, Dominika Müllnerová a Dominika Zachová. Pozvánku obdržely i Sára Kovářová a Veronika Dvořáková.
V závěrečném zápase kvalifikace o postup na EURO 2018
naše hráčky nakonec se Slovinskem remizovaly a na evropský
šampionát postupují ze druhého místa. Ze třetí příčky nakonec postupují i Slovinky.
„Tenhle postup je velice cenný ze dvou důvodů. Troufám si
tvrdit, že tato skupina byla ze
všech nejtěžší. Stály proti nám
dva týmy z top osmičky a Islan-
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ďanky jako nejlepší tým čtvrtého koše. To, že holky vybojovaly postup, jen potvrzuje kvalitu
naší hry, kterou se prezentujeme
v posledních dvou třech sezónách a která je stabilní. Za druhé jsme tímto završili naši vůbec nejlepší sezónu v posledních
deseti letech – vynikající výsledek i hra na světovém šampionátu, postup na ME… Co k tomu dodat! To je výborné,“ řekl
po utkání kouč české reprezentace Jan Bašný.
ČR – Slovinko 30:30
(17:12). Sestava a branky České republiky: Satrapová, Kudláčková – Galušková, Ryšánková 1, Konečná, Salčáková,
Maňáková 2, Kvášová 2, Kordovská 4, Hrbková 5, Luzumová 9, Adámková 2, Marčíková,
Šetelíková, Zachová, Malá 5.
Nejvíce branek Slovinska:
Gros 6, Stanko 6, Zulic 6. Rozhodčí: Alpaidze, Berezkina
(RUS). Sedmimetrové hody:
4/4 – 6/4. Vyloučení: 3:4. Diváci: 1 100.
(jak)

Hráči MFK U11 vyhráli velký turnaj v Rakousku
Montafon - V prostředí malebného alpského údolí Montafon
v Rakousku se odehrál jeden
z největších mládežnických fotbalových turnajů v Evropě. Na
turnaji Montafon Alpine Trophy
reprezentovala Mostecký fotbalový klub kategorie U11, tedy
hráči narození v roce 2007, a to
ve složení Stanislav Babák, Michal Beneš, Matěj Bernard, Vojtěch Fišer, Michal Havelka, Tomáš Janeček, Filip Krátký, Adam
Novotný, Lukáš Novotný, Lukáš
Rosenlacher, Luboš Studený,
Petr Studnička a Jiří Vachtl.
Do západního Rakouska se
mostečtí reprezentanti vypravili včetně realizačního týmu a několika rodičů, aniž by přesněji
věděli, co mohou od turnaje očekávat. Samotná monstrózní akce
s celkem padesáti týmy rozdělenými do pěti věkových kategorií však předčila i ty nejodvážnější představy.
Celý turnaj byl výborně zorganizován včetně bohatého doprovodného programu a velkolepé
zahájení s velkým ohňostrojem
byla kapitola sama pro sebe. Kategorie U11 se hrála na stadionu
FC Schruns, o jehož úrovni svědčí mimo jiné fakt, že zde ve stejné

Někdejší litvínovský hokejový útočník Kristian Reichel
absolvoval v Buffalu testy
NHL Scouting Combine. Byl
jedním z devíti Čechů, kteří
se na akci, která bezprostředně předchází draftu do NHL,
zúčastnili. Reichel v uplynulé sezoně hrál WHL za tým
Red Deer Rebels.
době absolvovala své závěrečné
soustředění před mistrovstvím
světa v Rusku reprezentace Peru,
a byla rozdělena do dvou skupin.
Mostečané první tři utkání ve
skupině zvládli ve velkém stylu
a před sobotním posledním zápasem v rámci základní skupiny
již byli jistými vítězi skupiny B.
Rovněž dohrávku skupiny zvládl
Most na výbornou. Německého
vyzyvatele TSV Frommern porazil po hattricku Petra Studničky, dvou gólech Lukáše Novotného a jednom Luboše Studeného
v pohodě 6:0.
Kluci z Mostu tak projeli svou základní skupinou jako

nůž máslem a hráli čtvrtfinále.
V něm se jim postavil francouzský FC Bartenheim A. Most nakonec vyhrál 2:0. Zápas otevřel
dalekonosným zásahem Matěj
Bernard, doplněný gólem Petra Studničky. V dalším utkání čtvrtfinále pak MFK nastoupil znovu proti TSV Frommern.
Nakonec zvítězil 3:1 a šel do finále.
V něm duel s německým SV
Schweben rozhodl tři minuty před závěrečným hvizdem
výstavní střelou Petr Studnička, který tak zároveň získal titul
nejlepšího střelce turnaje.
(jan, jak)

Litvínovští plavci mají z domácího bazénu
čtrnáct titulů krajského přeborníka
Litvínov - Během uplynulého
víkendu se v Litvínově konal
krajský přebor Ústeckého kraje
mladšího žactva v plavání.
Pro jedenáctileté a desetileté
plavce byly tyto závody nominačními pro nadcházející letní
Poháry České republiky. Litvínovští získali na domácí půdě
celkem 14 titulů krajského přeborníka, 8 stříbrných a 3 bronzové medaile.
V kategorii jedenáctiletých
se nepřemožitelným stal Petr
Adamec, který proměnil všech
šest startů 50 a 100 m, 200, 400
a 800 VZ a 100 PZ v titul krajského přeborníka. Čtyři tituly přeborníka si vybojovala
v kategorii desetiletých Laura
Prantová, když zvítězila na tratích 50 a 100 Z, 50 VZ a 100 m.
K tomu dohmátla na trati 50 m
na třetí pozici.

Baník Souš míří do
Českého Brodu
Ani v dalším kole jarní
části fotbalové divizní skupiny B se hráči Baníku Souš
nepředstaví

na

domácím

hřišti. Opět budou cestovat
za svým soupeřem. Tím bude v sobotu 9. června Český
Brod. K utkání oba soupeři
nastoupí v 17 hodin.

Derby patřilo
domácímu MFK
K derby utkání nastoupili
v sobotu fotbalisté domácího
MFK proti kombinovanému
celku Sokol Horní Jiřetín/FK
Litvínov. Z trávníku jako vítěz nakonec odešel Mostecký fotbalový klub, který vyhrál 5:1. Střelci branek: 18.
Michal Macháček, 21. D. Valenta, 32. D. Valenta, 86. Mirga, 89. Stožický (z pen.) - 52.
Polívka.

Jubilejní 100. gól
vstřelil kapitán

Plavci se pyšní dalšími tituly.
Dva přebornické tituly získal desetiletý David Rous a to
na tratích 100 m a 200 PZ, třikrát byl stříbrný na tratích 50
VZ, 100 PZ a 100 m a sbírku doplnil bronzem v závodě 100 VZ. V kategorii devítiletých a mladších se blýskla dvěma přebornickými tituly
Adéla Bergmanová v závodech

50 m a 200 VZ a další dva starty
50 a 100 VZ proměnila ve stříbra. Desetiletý Filip Brna dohmátl na stříbrných pozicích
v závodech 50 a 100 P a třetí místo obsadil na trati 50 Z.
Aneta Vážanská v kategorii
desetiletých získala stříbrnou
medaili na trati 100 P.
(has, jak)

Obránce Pilař skončil s hokejem
a dělá hráčského agenta
Litvínov - Obránce Karel Pilař se ve 40 letech rozhodl ukončit svou
úspěšnou hokejovou kariéru. Litvínovský odchovanec ve žlutočerných barvách odehrál přes 200 extraligových utkání. Je jedním z 23
litvínovských hráčů, kteří okusili slavnou NHL. Hokejový světoběžník tak uzavřel svou bohatou kariéru doma v mateřském Litvínově.
„Říkal jsem si to už před sezonou, že tohle bude asi moje poslední, a tak nějak to k tomu i dospělo. Začínal jsem už cítit, že toho bylo dost,“ prozradil Pilař
s tím, že za svou kariéru odehrál
hrozně moc zápasů a dával do
nich všechno. „Hlavně před poslední sezonou jsem tvrdě dřel už
při letní přípravě, abych se dobře
připravil. Chtěl jsem, aby to byla poslední dobrá sezona, což se
ale nepovedlo. Rozhodl jsem se
skončit hlavně kvůli rodině a také už jsem se necítil jako rozdílový hráč, který by v týmu dominoval. Cítil jsem, že už nejsem pro
tým takovým přínosem, a proto
jsem se rozhodl skončit,“ dodal.
Pilař začal novou kariéru,
a sice hráčského agenta. Shodou okolností jeho prvním hráčem byl Ondřej Jurčík, se kterým jsme v Litvínově uzavře-

Reichel absolvoval
v zámoří testy

li první kontrakt. „Uvidíme, jak
to půjde dál,“ uzavřel někdejší obránce a reprezentant. Kluby, kterými Pilař za svou kari-

éru prošel: HC Litvínov, SHC
Jindřichův Hradec, HC Kralupy
nad Vltavou, Toronto Maple Leafs, St. John´s Maple Leafs, Toronto Marlies, Chicago Wolves,
Metallurg Magnitogorsk, CSKA
Moskva, Lev Poprad, Växjö
Lakers HC, HC Donbass Doněck, Sparta Praha, Mountfield
HK, HC Verva Litvínov. (jak)

V derby mezi MFK a H. Jiřetínem/Litvínovem padl jubilejní 100. gól letošní sezony Mosteckého fotbalového klubu. O jubilejní trefu se
postaral kapitán týmu Vlastimil Stožický, který v samotném závěru utkání proměnil
nařízenou penaltu.

Blíží se The Most
Historic Grand Prix
Na dohled už je další ze
stěžejních akcí na mosteckém závodník okruhu, kterou je víkend věnovaný historickým vozům a historickým F1. Ten se na Autodromu Most uskuteční ve dnech
23. – 24. června a rozhodně
se bude na co dívat.

Také letos se pojede
Extréme Bike
V Mostě se také letos pojede závod horských kol Specialized Extrém Bike Most
2018. Jedná se o 17. ročník závodu, který je určen
jak pro profesionální cyklisty, tak pro širokou veřejnost. Konat se bude 23. června. Závodníci budou mít záKarel Pilař

kladnu na hipodromu. (jak)
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Muzeum vystavuje Lidice v malbách mosteckých dětí
Vydavatel:

MOST – V mosteckém oblastním muzeu byla zahájena výstava výtvarných prací
žáků ze Základní umělecké školy F. L. Gassmanna v Mostě. Jedná se o práce, které
žáci vytvářeli pro Mezinárodní dětskou výstavu Lidice a které tu veřejnost může
zhlédnout až do 15. srpna.
Zuška F. L. Gassmanna se účastní la: „Poděkovat bych chtěla i panu ředimezinárodní výstavy každoročně. Pro teli muzea za to, že tu můžeme vystavoletošní 46. ročník zaslala škola do sou- vat. Tyto prostory jsou fantastické a zdejtěže 47 prací. Díla vytvářeli všichni žá- ší zaměstnanci jsou na nás vždycky strašci umělecké školy z výtvarného oboru, ně hodní a vždy se nám snaží vyjít vstříc,
a to na téma Voda. „Chtěla bych naše žá- což se nám jinde zas tolik nestává. Přeju
ky pochválit. Letos totiž velmi zabodova- všem pěkný zážitek a doufáme, že nám
li. Tvořili na naprosto skvělé téma, kte- zachováte přízeň.“
Do Mezinárodní dětské výstavy Lidirým byla pro letošek Voda. V lidické výstavě jsme nakonec získali čtyři oceně- ce letos přišlo celkem 29 967 prací od
ní. Není to ale jediný úspěch, další jsme dětí ze 79 zemí světa, z toho 7 271 praobdrželi na přehlídce výtvarných obo- cí bylo z České republiky. Z Mostu se
rů uměleckých škol po celé republice, po- účastnila ZUŠ F. L. Gassmanna (47 prastoupili jsme z krajského až do národní- cí), ZUŠ Moskevská (98 prací), 11. ZŠ
ho kola v projektu Cesta umění. Poděko- v Obránců míru (32 prací) nebo také
vat bych proto chtěla všem dětem, i těm, MŠ Pastelka v Hutnické ulici v Mostě
které nevyhrály, protože vytvořily krás- (21 prací). V současné době je výstava
né a úžasné věci,“ nešetřila chválou Pet- všech oceněných prací v Lidické galerii,
ra Wolfová, lektorka výtvarného oboru a to až do 25. listopadu 2018.
(sol)
ze ZUŠ F. L. Gassmanna, a ještě doda-
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Historie výstavy

Mezinárodní výtvarná Lidice
výstava Lidice je jednou z nejvě
tších výtvarných dětských výsta
v nejen u nás,
ale i ve světě. Národ
ní výstava se
od roku 1973 stala
mezinárodní.
Založena byla v roce
1967 k uctění
památky obětí z české
obce Lidice
a všech dalších dětí,
které zahynuly ve válečných konfl
iktech. Lidická výstava je tak posel
stvím a mementem lidických ud
álostí z roku
1942. Děti z celého
světa k poctě
a připomenutí těchto
ud
ždý rok kreslí obrázky álostí kana dané téma, z nichž nejlepš
í oceňuje odborná porota.

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

