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Historiky na autodromu vyšperkuje unikátní překvapení
MOST - Mostecký autodrom zve fanoušky k oslavě stého výročí založení Československé republiky. Významné jubileum pod heslem
„Společné motoristické století“ připomene doprovodný program
druhém ročníku závodního víkendu historických vozů The Most Historic Grand Prix ve dnech 22. až 24. června.
Významným partnerem závodního víkendu je agentura
CzechTourism, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní
rozvoj České republiky. „To nám
umožní připravit při této příležitosti bohatý doprovodný program pro diváky s řadou unikátních překvapení,“ láká návštěvníky obchodní a marketingová
ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.
Středobodem oslav se stane
sraz majitelů historických vozidel a jejich doprovodu na diváckém svahu autodromu. „Účastníci srazu mají vstup i vjezd na
závodní víkend zdarma. Mohou
se přihlásit do soutěže o nejhezčí
veterán srazu, do spanilé jízdy po
okruhu, získají samolepku i tematickou upomínkovou dárkovou tašku. Na své si ale přijdou
všichni návštěvníci našeho areálu. Zhlédnou samostatnou výstavu zaměřenou na století české
státnosti, mohou se také nechat
zvěčnit v tematickém fotokoutku.
Nezapomínáme ani na nejmenší.
V zázemí dětského dopravního
hřiště pro ně připravíme soutěžní

naučnou stezku o motivační ceny, kde se zábavnou formou seznámí s největšími milníky uplynulého století,“ upřesnila Jana
Svobodová.
Oslavy na autodromu se stanou součástí celostátních akcí u příležitosti sta let česko –
slovenské vzájemnosti. „Naším
úkolem bylo připravit jednotnou vizuální i obsahovou komunikaci všech subjektů zapojených do oslav. Cílem kampaně
s výzvou ‚oslavme společné století‘ je poté vzbudit v Češích i Slovácích národní hrdost a sounáležitost, nikoliv ale patetickým nebo podbízivým způsobem. Tvářemi kampaně jsou významné
české a slovenské osobnosti, jejichž profesní či osobní život je
spjat s Českou i Slovenskou republikou,“ vysvětlila ředitelka
agentury CzechTourism Monika Palatková.
Symbolem připravené marketingové kampaně jsou národní české a slovenské vlajky s dovětkem Neměnil/a bych Neměnil/a by som, jimiž si každý může ozdobit svou tvář.
Î

Pokud si nechcete nechat ujít jedinečný zážitek a ještě oslavit 100 let naší republiky, neměli byste příští týden rozhodně chybět na mosteckém
autodromu.

Aquadrom hledá
plavčíky
Aquadrom Most přijme
do pracovního poměru
pro venkovní provoz
na červenec a srpen
na dvanáctihodinové
směny dva plavčíky
muže/ženy. Požadavek:
starší 18 let a platné
osvědčení Plavčík
- junior. Dotazy na
telefonu 602 643 858.
 Zasedání zastupitelů
MOST – Ve čtvrtek
21. června v 15 hodin
se ve velké zasedací
síni Magistrátu města
Mostu sejdou mostečtí
zastupitelé. Diskuse
občanů města je
zařazena na začátek
programu.

Vinařství Johann W
zve na velkou oslavu
TŘEBÍVLICE – Zámecké vinařství Johann W Třebívlice bude příští sobotu 23. června hostit mimořádnou událost. Obec Třebívlice oslaví
sedmisté výročí od svého založení. Program bude probíhat v Zámeckém vinařstí Johann W a je určený pro širokou veřejnost.
V pravé poledne se v zámeckém vinařství přivítají představitelé obce s místními důchodci a společně zde poobědvají. Poté, ve 14 hodin, začne
v amfiteátru vinařství velký
zábavní program. Zahájí ho
mostecká country kapela Stará sešlost. V 17 hodin vystoupí
Beatles revival a od 19.30 hodin Šrum Šrum, skupina složená většinou z herců Městského divadla Most, která hraje staropražské, prvorepublikové, sprostonárodní, lidové,
humorné a další písně. Třešničkou na dortu bude „Dlouhej flám“ v podobě taneční zábavy, která začne ve 20 hodin

na přírodním koupališti v obci Třebívlice.
Po dobu konání oslav nabídne vinařství vlastní gastronomii. Domácí a lokální produkty
si budete moci zakoupit ve farmářských stáncích na nádvoří vinařství. V den oslav zde bude otevřena restaurace s lokální
českou kuchyní a rovněž i vinotéka, kde bude možné zakoupit
vína z Třebívic.
Součástí oslav bude také Den
otevřených dveří v místní mateřské a základní škole (9.30–
12 hodin), Den otevřených dveří v muzeu (9–11 hodin) a Den
otevřených dveří v řezbářské
dílně Třebívlice.
(ina)

 Cesta do Íránu
MOST – Městská knihovna Most zve 21. června
od 17 hodin na přednášku o Íránu. Zážitky
ze svých cest po Íránu
s projekci fotografií vám
zprostředkuje PhDr. Jaroslav Jančík.

Zámecké vinařství Johann W Třebívlice
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komunální politika

Přijďte debatovat
o Vtelně se zastupiteli
MOST - Zajímají vás témata příměstské části Vtelno?
Pak o nich můžete přijít debatovat s mosteckými zastupiteli Olgou Šrůtovou a Jiřím Nedvědem, kteří byli Zastupitelstvem města Mostu pověřeni

Jiří Nedvěd		

k přijímání podnětů od občanů
městských částí Souš, Čepirohy,
Rudolice a Vtelno. Diskusní setkání s občany Vtelna se uskuteční v pondělí 18. června od
17 hodin v salonku restaurace
Benedikt.
(nov)

Olga Šrůtová

Horníci dostanou památník
MOST – Město Most vybuduje památník horníkům, který
v Mostě dosud schází. Věnován
by měl být horníkům a hornictví obecně a obsahovat by měl
i pietní složku pojící se k důlním neštěstím v regionu.
Monumentální dílo, které by
mělo splňovat požadavky moderního umění a nemělo by
být tedy příliš realistické a popisné, by mělo být zasazeno do
centra města. Pro jeho budoucí
umístění byla vytipována čtyři místa v centru, dvě nedaleko
Repre a dvě poblíž divadla. Nejsou ale limitní. „Místo pro sochy v centru jsme vymezili ulicemi Budovatelů, J. z Poděbrad,
Moskevská a J. Průchy. Chceme,
aby měli umělci prostor, místa
si prošli a našli si to nejvhodnější, které je zaujme. Tak, aby
sem dílo co nejvíce páslo. Nabízí se například ale i prostranství u Repre, které se bude rekonstruovat apod.,“ naznačila
náměstkyně primátora Markéta Stará. S nápadem vybudovat památník přišli sami horníci. Radnici se nápad líbil a tak
si jej vzala za svůj. „Památník
by měl být nejen jako připomínka důlního neštěstí na Plutu, ale i proto, že je Most hornické město a obdobně jako další hornická města by takový památník mělo mít. V centru, kde
bude na očích,“ vysvětlila dá-

le náměstkyně. Město na návrh díla vyhlásí architektonicko-výtvarnou soutěž, která
by měla být vyhlášena koncem letošního
roku. „To, jak by měl
památník vypadat, jak
bude velký a další podrobnosti by měly vzejít právě z této soutěže, zatím nemáme úplnou představu,“ uvedla
Markéta Stará. Co se
týče ceny díla, na architektonickou soutěž
vyčlenilo město zhruba tři sta tisíc korun,
na dílo samotné pak
hodlá radnice vynaložit v rámci rozpočtu
na příští rok přibližně dva miliony korun.
Odhalení
památníku by se mohlo uskutečnit v roce 2021, kdy
uplyne 40 let od důlního neštěstí v dole Pluto a kdy se v Mostě bude v rámci Mostecké
slavnosti konat celorepublikové setkání hornických města a obcí. „Máme představu i o konkrétním datu,
a to buď 4. nebo 11. září,“ dodala ještě náměstkyně Stará.
(sol)

Mostečtí pamětníci si jistě vybaví památník v parku Střed věnovaný horníkům,
kteří padli ve 2. světové válce. Na žulovém soklu složeném ze tří částí byl nápis
„Věčná paměť hornickým hrdinům umučeným v letech 1938 - 1945 / Zdař
bůh“. Na soklu původně stála nadživotní bronzová figura horníka držícího žerď
sklopeného praporu. Bronzová socha horníka byla kvůli četným pokusům o
krádež, ale také značné poškození deponována ve skladu technických služeb.

Stavba 3D bludiště: vyhlášena nová soutěž

POLEDNÍ MENU
18. – 22. 6. 2018

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

Pondělí
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
150 g
Vepřová krkovice po živáňsku, špenát, bramborové placky
150 g
Kuřecí prso marinované na citronu v rajčatové omáčce
se smetanou, šťouchaný brambor
350 g
Fusilli s kuřecím masem, sušenými rajčaty v sýrové omáčce

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

ÚTERÝ
Gulášová
150 g
150 g
200 g

30 Kč
Husarská roláda, bramborová kaše, zelný salát
Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže
Smažené žampiony, vařený brambor, tatarská omáčka

95 Kč
98 Kč
90 Kč

STŘEDA
Rajčatový krém s fazolemi
220 g
Pečené kuřecí stehno na paprice, dušená rýže
nebo houskový knedlík
350 g
Plněné bramborové knedlíky uzeným masem,
dušené zelí, cibulka
350 g
Špagety s kuřecím masem, česnekem, rajčaty a bazalkou

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

ČTVRTEK
Hovězí vývar s masem a nudlemi
150 g
Vepřová krkovice se slaninou a zeleninou, šťouchaný brambor
150 g
Čevabčiči s hořčicí, cibulkou, vařený brambor
350 g
Vepřová játra na cibulce, dušená rýže

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

PÁTEK
Zelná s klobásou
150 g
Smažené karbanátky se žampiony, bramborová kaše,
okurkový salát
150 g
Pikantní kuřecí samuraj, dušená rýže
350 g
Zapečené pražské brambory, kyselá okurka
SPECIÁL 340 g – PEČENÁ KACHNÍ STEHÝNKA S DUŠENÝM
ČERVENÝM ZELÍM A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY
doba přípravy cca 20 min.

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

120 Kč

MOST – Město znovu vyhlašuje
veřejnou zakázku na výstavbu
3D bludiště s vyhlídkovou věží
a dětským hřištěm na Šibeníku.
Předpokládaná celková hodnota zakázky je zhruba 26,8 milionu korun bez DPH. Práce měly
podle původních předpokladů
už dávno začít, ale město zatím
nemá zhotovitele díla.
Lanové městečko s 3D bludištěm na Šibeníku letos stát nebude. To je už jisté. Výběrové řízení, které před časem město vyhlásilo a vybralo i vítěze, muselo nakonec zrušit. Do soutěže
se přihlásili dva zájemci. Zakázku nakonec 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. Příliš
nízkou cenu však neuměla zdůvodnit. „Vyloučili jsme uchazeče
s nejnižší nabídkovou cenou, protože ji řádně neodůvodnil a byly ještě další důvody pro vyřazení. Subjekt podal námitky, které
jsme vypořádali. Pak se ale obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž se v této věci vedlo řízení,“ popsal peripetie s výběrovým řízením
mostecký primátor Jan Paparega. Mezitím se ale město dostalo do časové tísně, a proto ve-

řejnou zakázku nakonec zrušilo. „I po zrušení zakázky podal
uchazeč soutěže s nejnižší cenou
další námitku a i tu jsme vypořádali. Společnost Gardenline se dál
neodvolala, takže řízení skončilo.
V těchto dnech jsme proto vyhlásili nové výběrové řízení, a to i za
tu cenu, že letos s největší pravděpodobností hotovo nebude,“ konstatoval dále primátor Paparega.
I přestože se letos bludiště pro
veřejnost neotevře, na jeho realizaci by se mohlo ale začít pracovat. Bludiště, které vyroste na Šibeníku, bude obdobou lanového
městečka v nedalekém Oseku.
S atrakcemi půjde Most ale ještě
o třídu výš. Součástí bude napří-

klad vyhlídková věž, která se stane dominantou. Rozhledna, která mimo jiné před časem získala i umístění v soutěži o dřevěné
rozhledny, bude mít vyhlídku na
centrum, Ressl, Širák a Hněvín.
Vysoká bude dvaadvacet metrů. Zhruba v polovině věže bude vybudován další vyhlídkový ochoz. Bludiště bude sestavené z pochozích lávek zavěšených
mezi kůly, na nichž budou přestupové domečky. Spletité lanové překážky budou umístěny ve
dvou až třech patrech nad sebou. Atrakce na Šibeníku bude
v otevřeném prostoru, bude tedy
bez plotu, avšak pod dohledem
správce a kamer.
(sol)

Malí studenti složili Cambridge zkoušky
MOST – Dvacet dětí z mostecké
školy Helen Doron, která vyučuje angličtinu už od předškolního věku, převzalo minulý týden
na mosteckém magistrátu certifikát o úspěšném složení mezinárodně uznávaných zkoušek
Cambridge English Language
Assessment.
Celostátní testování v mezinárodně uznávaných zkouškách Cambridge English Language Assessment probíhalo
v březnu a v dubnu. Na výsledky, které se vyhodnocují na univerzitě v Anglii, se čekalo další
měsíc. Zkoušek se zúčastnilo na
pět set studentů z celé republiky. Z mostecké školy Helen Do-

ron ji absolvovalo dvacet studentů a všichni úspěšně. Certifikát o složení testu s bodovým
hodnocením převzaly děti minulý týden slavnostně v prostorách obřadní síně mosteckého magistrátu. „Zkoušek jsme
se zúčastnili již počtvrté a opět
velmi úspěšně,“ uvedla ředitelka a lektorka mostecké Helen
Doron Lenka Říhová. „Příprava
na zkoušky i jejich samotný průběh jsou náročné, ale pro děti je
to určité zúročení toho, co se dosud naučily,“ dodala.
Kromě certifikátů děti dostaly od města Mostu květiny
a drobné dárky. „Jsem na děti
pyšná, berou výuku velmi zod-

povědně. Angličtina, stejně jako kterýkoliv jiný jazyk, je pro
ně devíza do budoucnosti a ote-

vírá jim velké možnosti,“ dodala ředitelka.
(ina)

Zkoušky Cambridge English YLE
Patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti:
poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. V uplynulých dvou letech byli čeští studenti
mimořádně úspěšní. V ústních částech zkoušek totiž dosáhli dokonce téměř o 20 % lepších výsledků, než je celosvětový průměr.

Úspěšní absolventi Cambridge zkoušek z výukového centra Helen
Doron byli slavnostně přijati na mosteckém magistrátu.

zpravodajství

Chomutovskou ulicí povede cyklostezka
MOST – Opravy Chomutovské ulice jsou v plném proudu. Tento týden se položí nový koberec v části
od muzea ke stovkám. Frekventovaná vozovka bude mít i novou cyklostezku. Bude se jednat o pilotní
projekt. Počítá se s cyklopruhy i na dalších místech v Mostě.
Frézování ulice Chomutovská a Rudolická a následná pokládka asfaltobetonu jsou rozděleny do čtyř etap, které proběhnou postupně během června. Tento týden se pokládá
nový povrch v části ulice Chomutovská od kruhového objezdu u muzea směrem k okružní
křižovatce u Stovky. Výjimkou
jsou cyklotrasy v červené barvě, kde se nový povrch vybuduje teprve v závěru ve všech čtyřech úsecích najednou. Z tohoto důvodu se i po dokončení pokládky nového asfaltobetonu ve
středu komunikace dočasně po-

nechají v obou směrech po krajích vyfrézované pásy v šířce 1,5
metru. „Na cyklotrasu se použije červený asfalt. Ten se rovněž
musí pokládat v celé délce a najednou, jelikož vyžaduje čištění
strojů a obalovna pracuje také
v jiném režimu, bude proto potřeba trpělivosti občanů a řidičů. Je možné, že se díky cyklostezce akce protáhne, ale mělo by
se to stihnout vše do prázdnin,“
je přesvědčený náměstek primátora Marek Hrvol.
V případě nového cyklopruhu
se jedná o pilotní projekt. Radnice chce podobný trend prosazo-

vat i na dalších místech. „V letošním roce zadáváme studii na podobný projekt na třídě Budovatelů. Zde bychom chtěli cyklopruh
rovněž realizovat v celé délce,“
prozradil dále primátor Jan Paparega. Do budoucna se plánují nové cyklopruhy především na
páteřních komunikacích tak, aby
se cyklisté cítili bezpečně a byli bezpečně vyvedeni z města
na navazující cyklotrasy v okolí. „Cyklodoprava je nyní v kurzu a chceme na ni v rámci plánu
udržitelné městské mobility dát
větší důraz. Chceme pro cyklisty
větší bezpečnost a vymezené tra-

sy, kde se nebudou plést v dopravě,“ podotkl dále Marek Hrvol
a ještě dodal: „Myslíme si, že cyklotrasy budou vypadat a hlavně
fungovat velmi dobře. Zvažujeme
i další, a to například v ulici ČSA,
která si také zaslouží naši pozornost, podobně i na SNP ve směru
od autodromu apod.“ Budování
nových cyklotras se podle vedení
města odvíjí od dostatku finančních prostředků v rámci oprav
komunikací. „Kdybychom měli
sto milionů korun, uměli bychom
si s tím poradit během tří let, kdy
bychom opravili všechny potřebné
komunikace. Jen letos jsme na jejich opravy vyčlenili téměř šedesát milionů korun,“ doplnil ještě primátor.
(sol)

První cyklostezka na městské komunikaci povede Chomutovskou ulicí. S cyklostezkami se počítá i na jiných místech.

Natáčení filmu Rapl 2 si vyžádá dopravní omezení
MOSTECKO/ÚSTECKÝ KRAJ – V polovině června se do Ústeckého
kraje vrací natáčení pokračování úspěšného seriálu Rapl 2 Příběh
druhé kriminální série s osobou hlavního hrdiny, policejního vyšetřovatele Kuneše v podání Hynka Čermáka, se točí převážně v Ústí
nad Labem a okolí, včetně Mostecka.
Druhá série má být, podle
tvůrců, „kosmopolitnější“, bude se více soustředit na charaktery obětí kriminálních činů a na prostředí, z nějž vzešly.
„Děj jsme přestěhovali z Krušných hor do Ústí nad Labem, řeka bude mít v sérii jednu z hlavních rolí. Točit se bude také na
Mostecku a podíváme se do Děčína, kde jsme točili Cirkus Bukowsky. Dostaneme se i do Prahy,
jeden díl se odehrává na Sázavě,
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a dva dokonce v exotické Černé
Hoře,“ uvedl režisér a scenárista
Jan Pachl.
Natáčení druhé řady začalo v Ústeckém kraji už v lednu
a přesně po polovině natáčení se
vrací opět „na místo činu“. „Točit
budeme na desítkách lokací v Ústí, v přístavu, loděnicích, v lanovce na Větruši, v rockových klubech i ulicích města. Ale zabrousíme samozřejmě i do dalších částí Ústeckého kraje. Namátkou na

Hynek Čermák alias Rapl se vrací na „místo činu“, tentokrát v Ústeckém kraji.

lodě na Labi, do Děčína, Teplic
i Litoměřic. Zápletky jednotlivých
detektivek samozřejmě prozrazovat nemůžu, ale škála témat je
opravdu široká. Budou to příběhy o pašování, pomstě, domácím
násilí, rasismu, bankovní loupeži,
lásce i žárlivosti. Chtěl bych moc
poděkovat Ústeckému kraji, magistrátu, integrovanému záchrannému sboru a Filmové kanceláři
Ústeckého kraje za výbornou spolupráci. A obyvatelům Ústeckého
kraje za vstřícnost, ochotu a trpělivost. Pokud Rapl 2 uspěje u diváků alespoň tak jako ‚jednička‘, bude to zásluhou všech výše
jmenovaných,“ dodává kreativní producent Josef Viewegh. Na-

táčení úspěšného kriminálního
seriálu by mělo trvat až do konce září letošního roku. Premiéru
by televizní diváci mohli sledovat už v příštím roce.
Do severních Čech ale povedou stopy i dalších filmařů. „V kraji bude natáčet i velká
mezinárodní produkce, pokračuje natáčení televizního seriálu
a roztáčí se i celovečerní pohádka. Řada dalších projektů je v přípravné fázi. Filmové štáby se podle aktuálních informací budou
v Ústeckém kraji pohybovat až do
poloviny října.
S natáčením je spojena řada
dopravních omezení a uzavírek.
V červnu budou platit dopravní
omezení pro města Úštěk, Žatec
a Ústí nad Labem a s tím související snížený komfort v dopravní
obslužnosti. O všech omezeních
bude veřejnost včas informována
prostřednictvím komunikačních
kanálů jednotlivých měst a míst,
kterých se natáčení týká. Děkujeme za vstřícnost,“ řekla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře
Ústeckého kraje.
(sol)

 Ptejte se politiků
Na koho se máme obrátit,
když chceme, aby byly po městě
koše na odpadky nejen na směs,
ale i plast? Třeba kolem hřišť, na
zastávkách, v centru apod.?
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.
Je možné vyřešit dopravu
v okolí momentálně uzavřeného
úseku ulice Alej Boženy Němcové? Není zde vyznačena objížďka a většina řidičů, kteří zde nebydlí, nevědí kudy tento krátký
úsek objet. Nejčastěji volí nejkratší možnou cestu - přes ulici Hornickou, která je ze všech
okolních ulic nejužší a v žádném
případě není vhodná pro takovýto provoz. Nejspíš je objížďka
myšlena přes ulici Fráni Šrámka, která je širší, je zde omezena rychlost na 30 km/h a momentálně dokonce ještě snížena
na 20 km/h, jelikož to ale není
šipkami označeno, většina řidičů volí Hornickou ulici. Nešlo by
tedy v Hornické ulici také omezit rychlost a ideálně ji ještě zneprůjezdnit značkou průjezd zakázán (nejen pro dobu uzavírky)? Nebo nejlépe celou oblast
označit jako obytnou zónu zákazem vjezdu mimo dopravní obsluhu nebo podobně a vést objížďku po delší trase, po hlavních
komunikacích?
Objízdná trasa pro uzavírku
ulice Alej B. Němcové je označe-

Jan Paparega
na zcela v souladu s technickými
podmínkami a zákonnými ustanoveními a před spuštěním byla
schválena dopravním inspektorátem Policie ČR a silničním správním úřadem.
Vlastní objížďka je vedena ulicemi Čsl. armády a Slovenského
národního povstání. Na těchto
sběrných komunikacích jsou osazeny veškeré potřebné dopravní
značky, včetně včasného předchozího upozornění o uzavření ulice
Alej B. Němcové tak, aby motoristé vůbec nevjížděli do uvedené
části města. Jedná se o zcela standardní označování uzavírek, kdy
je doprava vedena sběrnými, nikoliv obslužnými komunikacemi.
Je zcela nežádoucí a technicky v podstatě nemožné označovat
naprosto všechny možné příjezdy do dané ulice, což by znamenalo osazení stovek kusů dopravních značek, čímž by dopravní situace byla zcela zmatečná. Dočasně jsme tedy zamezili vjezdu do
ulice Bratří Čapků tak, aby vozidla nevjížděla do předmětné části města právě z ulice Alej B. Němcové. Vjezd bude povolen pouze
dopravní obsluze, tedy obyvatelům dotčené lokality.
Odpovídá primátor
Mostu Jan paparega

Zakázka na nástavbu
7. ZŠ zrušena
MOST – Radní museli zrušit veřejnou zakázku na vybudování
nástavby odborných učeben na
7. ZŠ. Žáci, kteří se těšili na prodloužené prázdniny, nemusejí
ještě smutnit. Město vyhlásilo
soutěž znova.
„Nabídkové ceny účastníků řízení překročily předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky, a to
v řádu čtyř milionů korun. Tyto náklady by byly z hlediska financování od poskytovatele dotace neuznatelnými. Podmínky dotace jsou ale dané a je nutné, aby
bylo vše dokončeno do 15. září.
V opačném případě by se musela
dotace vracet. Schválili jsme nyní
už nové vyhlášení této veřejné zakázky a věříme, že se ji tentokrát
podaří vysoutěžit,“ uvedl primátor Jan Paparega.
Zakázka na vybudování specializovaných odborných učeben, které by měly vzniknout
v půdních prostorách školy, čítá

26 milionů korun. Půjde například o jazykové učebny, učebny
přírodovědy, biologie, zeměpisu
či hudební výchovy. Současně se
bude muset také na škole vybudovat výtah, aby byl zajištěn bezbariérový přístup, únikové schodiště a provést úpravy chodníku. V rámci projektu na výstavbu učeben musí ale být splněny
i další podmínky dotačního titulu. Tím je i propojení výuky a využití učeben i dalšími školami či
mateřinkami tak, aby se zde žáci
mohli vzájemně vzdělávat.
Vše bylo naplánované tak,
aby se nástavba stihla během
velkých prázdnin. S tím, že žáci nastoupí v září do školy o týden později. Náhradní výuku
pro nižší stupeň škola zajistila i s ohledem na to, aby rodiče
měli zajištěné hlídání pro mladší děti. Uzávěrka nového výběrového řízení je do 25. června.
(sol)
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Opatření o doplatcích na bydlení:
Mimořádné zastupitelstvo se nekoná

Tajemnice Magistrátu města Mostu vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení 1 pracovní pozice

REFERENT/KA

(pracovník/pracovnice s sociálních službách)
Klub národnostních menšin
Obsazení pracovního místa na dobu určitou
do 31.12.2018 s možností prodloužení
Pracovní doba pondělí až pátek 7:30 – 16:00 hodin
Požadavky:

• odbornou způsobilost k výkonu práce pracovníka
v sociálních službách (střední vzdělání v oboru pracovníka v sociálních
službách, akreditovaného v oborech se zaměřením na sociální péči,
sociální činnost, vychovatelství pro ústavy sociální péče, předškolní
a mimoškolní pedagogiku, výchovnou a humanitární činnost, nebo
minimálně ukončené základní nebo středoškolské vzdělání v jiném
oboru a akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách).
Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně dokladů, které je
nutno k výběrovému řízení doložit jsou zveřejněny na
http://www.mesto-most.cz/ – sekce "NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ" –
KNM – referent/ka (pracovník/pracovnice v sociálních službách).
Bližší informace o pracovní pozici poskytne vedoucí zařízení,
sociální pracovnice Denisa Barcziová, DiS. (tel.: 476 448 198)

Zaměstnanecké výhody:
• 5 týdnů dovolené
• stravenky
Přihlášky musí být doručeny nejpozději do 25. 6. 2018 – 12.00 hodin.

N

apsali jste nám

V sobotu 9. června uspo- MIC - PŘIJĎ A HRAJ! byl
řádal Mostecký hudební spo- i workshop, kde si muzikanti
lek v Rokáči Vimohrady první vyměňovali názory a zkušenosmostecký OPEN MIC - PŘIJĎ ti s různými hudebními nástroji
A HRAJ!. Open Mic staví na a technikou hraní.
Mostecký hudební spolek
osvědčeném newyorském modelu Greenwich Village šede- plánuje akci pravidelně opakosátých let, kterým prošla větši- vat a naplnit tak své hlavní pona písničkářů od bezejmenných slání, kterým je podpora regizpěváků až po osobnosti světo- onálních hudebníků, interprevé úrovně. OPEN MIC - PŘIJĎ tů a tvůrců různých hudebních
A HRAJ! dává příležitost začí- žánrů.
Vašek Purchart
najícím umělcům, získat zkušeMostecký hudební spolek
nosti s vystoupením před živým
publikem, aniž by museli projít běžnými hudebními koncerty. Příležitost
dostane každý, kdo chce
představit svou tvorbu či
svoji interpretaci songů
jiných autorů.
Na pódiu Rokáče Vinohrady se během sobotního večera vystřídalo dvanáct amatérských
umělců. Žánrový záběr byl velmi pestrý - od
folku, přes ethno, blues
a psychedelic až k hardrocku. Součástí OPEN Lukáš Válek

MOST – Zcela skepticky se staví
mostecká radnice k případnému rozšíření opatření obecné
povahy na celé město. Výzva
opozice ke svolání mimořádného jednání zastupitelstva,
právě kvůli plošnému zavedení
opatření po celém Mostě, prý
nebyla relevantní.
V Mostě platí opatření omezující dávky na bydlení v šesti
lokalitách pro ty obyvatele, kteří se přistěhují nově. Dílčí pozitiva opatření se již projevila, ale
rozšíření na celý Most by bylo
podle vedení města prý kontraproduktivní. Navíc ve věci úpravy vztahující se např. na
město Kladno (má opatření zavedeno plošně) bude v nejbližší
době jednat Ústavní soud, a to
na základě stížnosti několika
senátorů.
Minulý týden podali předsedové dvou zastupitelských klubů v Mostě primátorovi žádost
o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mostu, které se právě problematikou rozšíření zón na celé město
mělo zabývat (pozn. red: informovali jsme v minulém vydání). „Protože žádost nesplňovala zákonné náležitosti, a protože

Město Most stojí před velkým a zatím těžko řešitelným problémem. Pomoct by měla vláda, jenže...

né zasedání zastupitelstva svoláno. Vydání opatření obecné
povahy je výkonem státní správy a nikoliv samosprávy,“ odůvodnil mostecký primátor Jan
Paparega. Opatření obecné povahy, které bylo
v Mostě vydáno
Co se změnilo od zavedení opatření obecné povahy v Mostě:
na vybrané lo V období, od kdy platí opatření obecné povahy v Mostě, se podle údajů kality z důvodu
žádosti podané
Úřadu práce Most snížil počet doplatků na bydlení.
úřadu v prosin V mnoha případech nebyl doplatek vyplacen, protože nebyla ani podána ci 2017, také nežádost o jeho vyplacení. Důvodem může být přestěhování.
bylo podle jeho
 Zvýšil se počet investorů, kteří poptávají byty v takzvaných zelených loka- slov projednáváno na zasedálitách, tedy právě tam, kde opatření neplatí.
ní zastupitelstva.
 Mění se osoby, kterým jsou takové byty pronajímány, nejedná se o osoby
„Oba zastupitelv hmotné nouzi, často se jedná o cizince pracující v regionu.
ské kluby byly vy Klientů, kteří mají úhradu nákladů na bydlení ve formě doplatku na byd- zvány o doplnělení, postupně ubývá.
ní jejich žádosti.
 Osoby, které jsou v hmotné nouzi, hradí výdaje spojené s bydlením z ji- Věřím, že tak učiní a tyto důvody
ných dávek, v některých případech se i zadlužují.
předloží,“ doplnil
vydání opatření obecné povahy
není v kompetenci zastupitelstva, ale může o jeho vydání požádat každý zastupitel, který
svou žádost dle zákona řádně odůvodní, nebylo mimořád-

primátor. Podle něj by prý ani
platnost opatření obecné povahy uplatňovaná na celé město
nepomohla, a neřešila problém
obchodu s chudobou a s dávkami od základu. „Lidé se budou
stejně tak stěhovat pořád dál.
Navíc by tímto opatřením byli dotčeni například i důchodci.
Byl to i jeden z argumentů našeho sociálního odboru, který byl
jednoznačně proti. Ti potřební,
kterých je v Mostě také dost, by
tak tuto dávku nemohli čerpat,
což je také špatně,“ poznamenal
Jan Paparega. „V současné době
se připravuje návrh novely, která vychází od našich poslanců.
Ještě jsme se s ním neseznámili.
Je však otázka, zda najde podporu. Ze strany sněmovny není
vůle s tím něco dělat,“ domnívá
se první muž města.
(sol)

Na Aquadromu se kromě dlažby
musí opravit i střecha
MOST – Střecha Aquadromu projde rekonstrukcí. Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky na kompletní rekonstrukci střešní krytiny
s tepelnou izolací. Nová izolace a fólie zamezí zatékání do objektu
a odstraní nedostatečnou tepelnou izolaci střešního pláště budovy.
Porušena je střecha nad
hlavním vchodem do budovy
Aquadromu. „Zaznamenali jsme
problémy, které se objevily už na
jaře, a to v části, kde jsou šatny.
Mysleli jsme, že to bude lokální záležitost, ale není,“ konstatoval primátor Jan Paparega. Problém se střechou je podle vedení města způsoben tím, že došlo
k poruše mechanismu na střeše
Aquadromu. „Střecha včetně zateplení je upevněna na mechanických kotvách, které postupným
sedáním střechy prorazily krytinu, proto dochází k zatékání. By-

lo to už delší dobu a nikdo to neřešil. Střecha dál degradovala,“
popsal problém primátor. Město
si proto nechalo udělat posouzení stavu a vyhodnotilo, že nejlepší bude problém vyřešit právě během současné tříměsíční
odstávky Aquadromu, kdy zde
dochází k výměně dlažby. „Rozhodli jsme se, že věc nebudeme
řešit lokálně, ale komplexně a že
to spojíme v souvislosti s prováděnou výměnou dlažby tak, aby
to lidi neobtěžovalo a abychom se
tak i vyhnuli komplikacím do budoucna,“ zdůvodnil dále Jan Pa-

parega. Město již vyhlásilo veřejnou zakázku na rekonstrukci střechy, přičemž předpokládaná hodnota zakázky činí 2,2
milionu korun bez DPH. „Věříme, že se nám podaří tuto zakázku vysoutěžit. Je to jediný problém, který by mohl nastat, protože letní měsíce nejsou ideální pro tyto soutěže,“ připomněl
primátor. Řada firem totiž má
již nasmlouvané zakázky týkající se takovýchto druhů prací a je
plně vytížená. „Uvidíme, ale věříme, že se vše podaří stihnout,“
věří první muž města.
V těchto dnech už na
Aquadromu začala tříměsíční odstávka. „V červnu se zahájily bourací práce, venkovní areál není ale ničím dotčen, chodí se

sem koupat stovky lidí,“ podotkl primátor. Výměna dlažby za
novou by se měla stihnout do
konce letní koupací sezóny. Tuto veřejnou zakázku provádí firma WORLD - STAV, s. r. o. za více než 17 milionů korun včetně
DPH.
Střecha a dlažba nejsou jediné práce na opravách koupaliště. Momentálně město řeší i další opravy, ty se týkají bazénových
technologií. „Soutěžíme nyní zakázku na technologickou část,
která by si měla vyžádat zhruba
osm milionů korun. Je to věc, která je potřeba pro fungování areálu jako takového. Návštěvník by
ale tuto změnu neměl nijak zaznamenat,“ ujistil primátor Paparega.
(sol)

Cyklisté a bruslaři budou jezdit na Benediktu bezpečněji
MOST – Radní schválili zadání veřejné zakázky na vybudování
chodníku pro pěší a cyklostezky na Benediktu. Předmětem zakázky
je úprava stávající trasy in-linové dráhy či vybudování nového veřejného osvětlení a nového chodníku.
Na Benediktu se ještě letos plánují úpravy kvůli větší bezpečnosti návštěvníků. „Úpravy se budou týkat především vymezení in-line dráhy a to v části před místním malým kruhákem. Dráha
povede nově mimo parkoviště vozidel tak, aby bruslaři a cyklisté a lidé, kteří chodí po této dráze, nebyli

ve střetu s vozidly, která tu parkují.
Nově budou jezdit v prostoru před
vozidly, nikoliv za nimi,“ informoval náměstek primátora Marek Hrvol. Oddělení in-line dráhy bude spočívat v novém vytyčení plotu, který tu například ohraničuje místní letní scénu. Ten se
posune směrem k pódiu. Úpra-

vy by neměly znamenat omezení
stávajících parkovacích míst. Součástí projektu bude také výstavba
nového veřejného osvětlení podél cyklostezky a vybudování nového chodníku a rekonstrukci stávající komunikace v celkové délce
472 metrů. „Stávající cyklostezka
na Benediktu se dokončí i v posledním úseku (u Dřeváku). Je to jediný úsek, který tu není vyasfaltovaný a součástí této části cyklostezky
je i veřejné osvětlení,“ doplnil dále
náměstek Hrvol.

S úpravami by se mělo začít ještě během hlavních prázdnin a dokončení se plánuje ještě v tomto roce.
Na Benediktu se plánují i další
novinky. „Podobně jako na Matyldě by zde měly přibýt i nové slunečníky. V rámci první etapy tady přibude deset slunečníků a momentálně se také rekonstruuje jedno
z místních sportovních hřišť. To
druhé by mělo přijít na řadu v příštím roce,“ vyjmenoval ještě Marek
Hrvol.
(sol)
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Historiky na autodromu vyšperkuje...
Ê „Vlajky-samolepky rozdáme o závodním víkendu
zdarma každému zájemci. Jejich nalepením na tvář pak dá
najevo, že se k oslavám národní hrdosti i vzájemného porozumění mezi oběma našimi národy připojuje,“ doplnila Jana
Svobodová.
Vstupenky na The Most Historic Grand Prix jsou v prodeji. Hlavním podnikem bude
šampionát FIA Masters Historic Formula One, který je přehlídkou monopostů Formule
1 zlaté éry této královské disciplíny od konce 60. let do roku 1985. Fanoušci se ale mohou těšit i na další legendární
vozy ostatních zastoupených
sérií, jimiž jsou FIA Masters
Historic Sports Car, Gentlemen Drivers Pre-66 GT, Masters Pre-66 Touring Cars a ob-

Historické vozy jsou potěšením pro automobilového fajnšmekra, ale i pro úplného amatéra.
líbené HAIGO, jež zahrnuje
formule i cestovní vozy bývalého Poháru míru a přátelství
socialistických zemí. Výlet do

současnosti pak obstará vložený volný závod monopostů F3.
Diváci v Mostě mohli jeho aktéry vidět v sezoně 2016 v seri-

álu závodů cestovních a GT vozů a formulí zóny střední Evropy FIA CARS CENTRAL Europe Challenge.
(nov)

Další útok dětí kameny? Tentokrát to „odnesla“ zastávka!
MOSTECKO – Velmi krátce po
uvedení nového informačního
systému do provozu se objevil
problém. A opět v něm hlavní
roli hrály děti. Ty si tentokrát
vybraly za terč svých „hrátek“
tramvajovou zastávku.
O množících se útocích na
tramvajové trati jsme již několikrát informovali v předešlých

vydáních. Teď se objevil nový
případ. „Zřejmě opět zaútočily
děti kamením, tentokrát rozbily vitrínu na nově zprovozněném
sloupu informačního systému,
kam ukládáme papírové jízdní
řády,“ řekl ředitel Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Podle jeho
slov se událost stala na tramva-

jové zastávce Most, Severografia, v neděli přibližně ve 13.20
hodin.
Útok dětí kamením zřejmě
viděla jedna z cestujících, která
na místo okamžitě přivolala Policii České republiky. „Policie celou událost šetří a hodlá si prohlédnout i dostupné kamerové
záznamy, které má od dopravní-

ho podniku k dispozici,“ řekl ještě ředitel Dunovský.
Projekt Informační systém II.
byl dokončen v polovině dubna
jako navazující projekt, kterým
byly pokryty i zastávky MHD
v Litvínově. Součástí informačního systému je kamerový systém, který pokrývá celý prostor
zastávek.
(sol)

V Louce u Litvínova najdete

STÁLÉ ZAMĚSTNÁNÍ I BRIGÁDU PRO STUDENTY
LOUKA U LITVÍNOVA - V průmyslové zóně v Louce u Litvínova
se vyrobí každý den pět milionů kelímků, do kterých se balí
především na německém trhu
jogurty. Věděli jste o tom?
Pokud ne, tak jistě tuto informaci oceníte a třeba i fakt, že
to má na svědomí rakouská společnost greiner
packaging, s. r. o.
Firma má v Louce u Litvínova zde jeden ze
svých závodů, který zaměstnává více než dvě stovky lidí. Letos
už patnáctý rok. Historie společnosti samotné je však stopadesátiletá.
Současná situace na trhu není pro zaměstnavatele růžová, ale společnost greiner packaging, s. r. o. se může pochlubit
řadou zaměstnanců, kteří pracují ve firmě deset a více let. Za-

Z

tímco je region orientován především na automobilový, nebo
chemický průmysl, je greiner
packaging, s. r. o. firmou, která
zásobuje potravinářský průmysl. Tento fakt může být pro řadu
uchazečů o zaměstnání motivující, protože firma mimo bohatý benefitní program vsází na
čisté a příjemné
komfortní pracovní prostředí.
V
současné
době může firma nabídnout volná místa ve
výrobě a především studenty
může zajímat fakt, že je možné
si v greiner packaging přes léto přivydělat i na brigádě. Podmínkou je minimálně věk 18 let,
dobrý zdravotní stav a ochota
práce na směny. Další otevřené
pozice jsou ty dělnické nebo například pozice mechaniků.
(nov)

Více se můžete dozvědět na FB stránkách firmy
greiner packaging Litvínov, e-mail: prace@greiner-gpi.com nebo na tel. čísle 606 744 054 (v pracovních dnech od 6 do 14 hodin).

Firma greinier packaging s.r.o. zásobuje svými produkty potravinářský
průmysl. Pokud nemáte práci a přemýšlíte o zaměstnání, najdete
ho právě zde. Firma nabízí zajímavé benefity, komfortní pracovní
prostředí a příjemný pracovní kolektiv. Na snímku kontroluje kelímky
Romana Huyerová.

Rady města Mostu

Dotace na projekty
MOST – Město podá žádost
o dotaci na projekt z Operačního
programu Zaměstnanost. Projekt se zaměřuje na vzdělávání
úředníků a tvorbu koncepcí. Vedle vzdělávání je cílem i vytvoření čtyř rozvojových dokumentů – Strategického plánu rozvoje
města Mostu do roku 2030, Koncepce marketingu a rozvoje cestovního ruchu, Koncepce participativního rozpočtování a Generel bezbariérových tras dopravy. Předpokládané náklady jsou
vyčísleny na 8,2 milionu Kč, dotace by činila 95 %.

Zápisy do prvních tříd
MOST – K zápisu do prvních
tříd, který se konal 5. a 6. dubna, přišlo 777 dětí. K dodatečnému zápisu do konce měsíce po-

tom 10 dětí. K 28. květnu nebylo prozatím zapsáno 81 dětí.
V počtu 777 dětí jsou ale zahrnuty i ty děti, jejichž rodiče žádají o zahájení povinné školní
docházky před dovršením šesti let věku dítěte, a také děti, jejichž rodiče žádají o odklad povinné školní docházky. Podle
předpokladu bude odkladů 107
a k 1. září do prvních tříd nastoupí odhadem 670 dětí. Na
soukromé školy nebo školy zřizované krajem bylo zapsáno 18
dětí.

Kamery pro mateřinky
MOST – Bude vyhlášena veřejná zakázka na dodávku dohledového a bezpečnostního
systému pro mateřskou školu
Lidická včetně všech odloučených pracovišť. Dveře budou na

dálkové ovládání a u vstupů do
budov budou kamery. Dohledový systém zlepší bezpečnost
v areálech jednotlivých mateřinek a v jejich budovách.

stupitelům doporučili poskytnutí této dotace schválit.

Podpora hokejovému
klubu

MOST – Radní souhlasili se
zapojením mateřských, základních a základních uměleckých
škol do projektu Šablony II. Aktivity projektu jsou zaměřeny na
osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na
pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání
při společném vzdělávání dětí,
žáků a studentů. Dále jsou podpořeny spolupráce s rodiči a aktivity rozvíjející metody výuky
s využitím ITC.
(sol)

MOST – Město Most hodlá podpořit Mostecký hokejový klub neinvestiční dotací ve
výši 1,5 milionu Kč, která bude
sloužit k zajištění provozu klubu. Klubu se letos podařilo postoupit do II. ligy ČR a hraje zápasy a turnaje po celé republice i v zahraničí. Svou úspěšnou
činností reprezentuje město
Most. V klubu působí mladí hokejisté, kteří přecházejí z mládežnického klubu Sport Most.
Poskytnutí dotace bude schvalovat zastupitelstvo, radní za-

Šablony pro učitele
i rodiče

Lepší život
Neměl žádné pěkné vzpomínky na dětství. Táta chlastal, a když
přišel v noci z hospody, mlátil
mámu a někdy i jeho. Máma se
táty bála. Když byl malý, tátu nenáviděl. Později ho ale začal chápat. Sledoval svou neschopnou,
hloupou a věčně neupravenou
matku a často měl chuť ji také
sám uhodit. Matka
nechodila do práce,
táta většinu peněz,
co vydělal propil. Neměli nic. Ve škole se
mu spolužáci smáli.
Neměl nic z toho, co
ostatní děti. Značkové oblečení, mobil, dokonce někdy
neměl ani svačinu.
V ničem nevynikal,
učení mu příliš dobře
nešlo. Byl zakřiknutý
a uzavřený do sebe.
Už na základní škole se stal častým a oblíbeným terčem šikany
od spolužáků. Po základní škole
šel na učiliště blízko domova. Rád
by se dostal od rodičů někam na
internát, ale tátu jeho přání nezajímalo a máma neměla peníze,
aby mu internát zaplatila. Hned,
jakmile dostal první práci a měl
vlastní příjem, od rodičů se odstěhoval. Plánoval si, jak se jeho život
změní. Koupí si pěkné věci, bude
mít svůj byt a bude ho udržovat
v pořádku. Začne se oblékat jako
jeho vrstevníci. Nikdo si nevšimne
na první pohled, že je jiný, jako to
bylo vždy dosud. Pronajal si malý
byt na okraji města. Nájem ho stál
polovinu jeho platu. I tak mu ale
přišlo, že mu ještě zbývá královská
částka na měsíční útratu. Postupně si ale začal uvědomovat, že tak
slavné to s penězi není. Zaplatil
jízdné do práce, koupil si párkrát
lepší jídlo, dva kousky oblečení
a neměl nic. Jeho sny o krásných
věcech a drahém oblečení se pomalu rozplývaly. V práci byl najednou opět za toho posledního.
Chlapi se s ním sotva pozdravili.
Nikoho nezajímal. Chtěl si najít
dívku, ale každá, která se mu líbila
a kterou oslovil, ho odmítla. Byl
zatrpklý, plný zloby. Věřil, že se
jeho život může změnit, ale všechno jakoby se proti němu spiklo.
Jeho neustálé nářky a negativní
postoje vedly jen k tomu, že s ním
nikdo nechtěl pracovat. Z práce ho
nepropustili jen díky tomu, že se
špatně hledali vyučení elektrikáři,
jako byl on. Večer sedával sám ve
svém malé, špatně zařízeném bytě,
a díval se na televizi. Sledoval příběhy krásných lidí, kteří si žili pohodlně ve svých domech a všechno se jim dařilo. Díval se na krásné
ženy na obrazovce a měl vztek, že
jeho žádná nechce. Začal si kupovat lacinou kořalku a pivo. Několikrát se opil tak, že ráno nemohl
jít do práce. A tak ho propustili,
i když za něj neměli náhradu.
Uvědomil si, že žije podobný život
jako jeho otec. To nechtěl. Nechtěl
se stát starým opilcem, který na
světě nemá nic jiného. Když ale
přestane pít, musí se zbavit jinak
svého vzteku a napětí. Ten večer
chodil bezcílně po ulicích, když si
všiml, jak u chodníku zaparkovalo
drahé auto. Vystoupil z něj muž,
ve kterém poznal svého spolužáka. Chodil s ním jen dva roky na
prvním stupni, on si ale dobře
pamatoval na kluka z lepší rodiny,
který se mu jen vysmíval. Z auta
vystoupila krásná žena a muž ji
doprovodil k domu. Zůstal stát ve
stínu a pozoroval dvojici. Políbili
se a žena zašla do vchodu. Muž
se vracel k autu. Usmíval se. Byl
se sebou spokojený. Ten úsměv,
nebo možná ten polibek, nevěděl,
co ho přimělo vyndat z kapsy nůž.
Přistoupil k muži ve chvíli, kdy
otevíral auto, a několikrát ho bodl
do zad. Zakrvavené tělo spadlo na
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soudnička
zem vedle auta. Otočil se a utekl.
Seděl doma, světlo zhasnuté. Ruce
se mu třásly. Dokola si v duchu
přehrával celou událost. Znovu a znovu cítil, jak se jeho nůž
noří do zad toho kluka. Znovu
slyšel jeho překvapený šokovaný
vzdech. Pomalu se
uklidňoval. Tělem se
mu šířilo spokojené
teplo. Uvědomil si, že
to je ten způsob, jakým se zbaví napětí.
Druhý den s novým
sebevědomím
nastoupil do jiné práce.
Pocit sebeuspokojení mu trval několik
měsíců. S vraždou
ho nikdo nespojoval.
Nikdo se nepřišel zeptat, co ten večer dělal a kde byl. Nikdo ho neviděl na
místě činu. Po několika měsících
se rozhodl, že už je opět čas. Když
ten večer viděl v baru, kde si dopřával sklenku vína, tu dívku, neváhal ani chvilku. V tom baru byl
poprvé. Byl daleko od jeho domova. Nikdy tam nechodil. Měl příležitost. Byla tam sama. Na někoho
čekala. Po hodině se zvedla a vyšla
z baru ven. Zaplatil a šel za ní. Stála kus od baru mimo světla lampy
a telefonovala. Stáhl si kapuci víc
do čela. Procházel kolem ní. Jen
jednou se jejich oči potkaly. Koukla se na něj s nezájmem a lhostejností. Vnořil jí několikrát po sobě
nůž do břicha. Zachytil její kácející se tělo a pomalu ji nechal sesunout na zem. Pak rychle odešel.
Bylo mu skvěle. Všichni ti krásní
a úspěšní lidé jsou proti němu
bezmocní. Má nad nimi moc. To
on rozhoduje o tom, koho zabije
a koho nechá žít. Cítil se silný. Konečně si našel své místo. Nepotřebuje ty krámy, kterými se ostatní
obklopují. Nepotřebuje skvělou
práci a krásnou ženu. Má moc nad
životy. To je víc. Sebeuspokojení
mu trvalo tentokrát jen pár týdnů.
Touha zabíjet ho hnala do ulic. Už
nehledal náhodu. Byl na lovu. Neměl obavu, že by ho nikdo odhalil.
Dvakrát mu vražda prošla, aniž
by se o to nějak sám zasloužil. Byl
si jistý, že je nepolapitelný. Stín.
Chránila ho jeho nenápadnost
a anonymita. Chránil ho naprosto
náhodný výběr obětí, které s ním
nemohl nikdo spojit. Šel tmou,
vyhýbal se pouličním osvětlením.
Hledal ulice, kde nezářily výlohy a jedna lampa vedle druhé.
Prošel parkem. Bylo už hodně
po půlnoci, když si všiml malého
nočního podniku se zatemnělými
okny. V kapse ho hřál nůž. Cítil
svou příležitost. Zůstal stát zpola
ukrytý v keřích parku a sledoval
vchod. Konečně se dveře otevřely.
Byl spokojený. Vyšla ven mladá
žena a rychlým krokem kráčela
směrem k parku. Měla na sobě na
první pohled dražší oblečení, než
si kdy on bude moci dovolit. Byla
pěkná. To ho uspokojilo. Tahle si
smrt zaslouží. Mířila k němu. Vytáhl si z kapsy nůž. Připravil se.
Nevšiml si, že z baru vyběhl mladý muž a rozhlíží se. Nevšiml si, že
se vydal za ženou. Měl oči jen pro
svou oběť. Uviděla ho na poslední
chvíli. Když na ni napřáhl nůž, vykřikla, otočila se a chtěla utéct. Popadl ji za rameno a bodl ji do zad.
Než se znovu napřáhl, někdo ho
chytil za ruku. Někdo ho uhodil
do hlavy. Otřeseně se otočil. Mladý muž, kterého měl proti sobě,
byl zjevně mnohem silnější a v daleko lepší kondici. Nůž mu vypadl
z ruky, když mu ji mladík zkroutil
za zády. Něco křičel. Z baru vyběhli další lidé. Ležel na zemi, ten
mladík ho stále držel a klečel mu
na zádech. Z dálky uslyšel houkání policejních sirén.
(pur)
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Chystá se změna ve vydávání
občanek, pasů i řidičáků
LITVÍNOV – Chystaná změna agendy občanských a řidičských průkazů a pasů se samozřejmě dotkne i Litvínova. Kromě nového přístroje v Litvínově znamená i jednodenní uzavření výdejních míst,
a to 29. června.
Od 1. července letošního roku dochází ke změnám v agendě občanských průkazů a cestovních dokladů. Zavádí se občanské průkazy s čipem pro
všechny žadatele. Možná je
i výměna stávajících občanských průkazů za nový s čipem.
„Čip mimo jiné obsahuje číslo
občanského průkazu, ale může v něm být nahrán například
i elektronický podpis. Zásadně by měl usnadnit komunikaci s úřady. Nejedná se ale o plošnou výměnu všech občanských
průkazů. Platný občanský průkaz je sice možné vyměnit za ten
s čipem, ale není to nutné. Platí až do doby uvedené na dokladu,“ upozornila vedoucí správního odboru Městského úřadu
Litvínov Eva Hojdarová.
Novinkou je také vydávání
občanských průkazů do 24 ho-

din. Pro takto bleskově zhotovený doklad je ale nutné dojet
na ministerstvo vnitra do Prahy. Požádat o něj můžete na úřadě ve svém městě. Od 1. července můžete žádat o vydání řidičského průkazu, mezinárodního
řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče
paměťové karty řidiče, výpisu
z evidenční karty řidiče, výpisu z bodového hodnocení řidiče u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností s převzetím dokladu na stejném místě.
Další změnou je přechod od
papírové fotografie k digitální. „Dochází k digitalizaci fotografií, obdrželi jsme proto zařízení a budeme lidi při podávání
žádosti o řidičský průkaz fotit.
Není už nutné donášet fotografii v papírové podobě,“ doplni-

První červenec odstartuje zajímavé změny v oblasti osobních dokladů.
la Eva Hojdarová. Kvůli přechodu na novou agendu dojde
také k omezení provozu úřadu. „28. 6. nabereme poslední žádosti o vydání dokladů do

11.30 hodin. Následně je budeme zpracovávat a předávat do
tisku. Nové žádosti budeme nabírat až od pondělí 2. července,“
uvedla Eva Hojdarová. (pur)

Mobilní aplikace pomůže lidem se sluchovým handicapem
ÚSTECKÝ KRAJ - V prostorách krajského úřadu byla při příležitosti jednání krajského shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením Ústeckého kraje představena mobilní aplikace eScribeDroid
pro osoby se sluchovým handicapem.
Aplikace obsahuje on-line
služby simultánního přepisu
mluvené řeči umožňující osobám se sluchovým handicapem
bezbariérově a plnohodnotně
komunikovat kdekoliv v terénu, kde je dostatečné internetové
pokrytí. Základní službou, kte-

rou aplikace nabízí, je simultánní přepis řeči při osobní komunikaci klienta face to face (u lékaře,
na úřadě, v bance apod.).
Dále aplikace umožňuje
tzv. hromadný přepis (při konferencích, společenských akcích) s možností promítání pře-

pisu mluveného slova pro sledování více osobami současně. Klienty hojně využívanou možností
komunikace je také služba automatického převodu mluvené řeči do textu. Aplikace je rozšířena
v ČR o zcela novou a citelně chybějící službu – telefonický hovor

s on-line simultánním přepisem
mluvené řeči. Osoby s poruchou
sluchu mohou nyní získávat potřebné informace telefonicky, jak
je ve společnosti běžné, což je činí samostatnými a rovnoprávnými komunikačními partnery slyšících osob. Aplikace eScribeDroid byla letos oceněna cenou Rafael Nadace Vodafone.
Aplikace je ke stažení na Google
Play.
(nov)

zpravodajství

Jak se bude dál žít na Koldomu?
To jeho obyvatele příliš nezajímá

LITVÍNOV – Vedení města představilo obyvatelům Koldomu
své záměry, jak lokalitu dále
rozvíjet. Lidé z Koldomu to ale
příliš nezajímá. Na veřejné projednávání jich přišlo jen deset
a politici s úředníky tak hráli jasnou převahu.
Na regeneraci lokality Koldům připravuje město dokument, se kterým se mohli lidé seznámit na veřejném projednávání. Měli tak ještě šanci
ovlivnit budoucnost svého okolí a s vedením města diskutovat,
co chtějí a co ne. Velký zájem ale
neměli. „Na veřejném projednávání plánované regenerace lokality Koldům bylo malé zastoupení občanů. Ti, co přišli, upozorňovali zejména na nedostatečný
počet parkovacích míst. Záměr
vybudovat parkoviště na okraji
lesa přes komunikaci se ale přítomným nelíbil. Diskutovalo se
také o možnosti označit rezidentní parkovací místa, protože zejména v letních měsících, kdy je
otevřené koupaliště, nemají obyvatelé Koldomu šanci v odpoledních hodinách zaparkovat,“
přiblížila atmosféru na diskuzi

LITVÍNOV - Za bezmála devět
a půl miliónu korun provede veřejnou zakázku pro město Litvínov centrum Lesánek, Stavební
a obchodní společnost Most.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s přestavbou sousední budovy MŠ Tylova, která nyní slouží jako zázemí sdružení Čtyřlístek pro volnočasové aktivity pro
školní mládež, na centrum Lesánek nově využívané soused-

ní mateřskou školkou. „Přestavba řeší zateplení objektu, úpravy vnitřních dispozic objektu na
speciální učebny pro předškolní
vzdělávání zaměřené na poznávání přírody, rozšiřování vědomostí z vědy a techniky a nácvik
praktických dovedností z těchto oblastí, vybavení nábytkem
a vzdělávacími pomůckami,“
uvedla starostka města Kamila
Bláhová.
(pur)

Dámy a pánové.
Chcete řídit autobus MHD a mít jistotu zaměstnání?
Chybí vám snad řidičské oprávnění?
Není to žádný problém,
zajistíme jeho získání
ve vlastní autoškole a také po dohodě uhradíme.

Budoucnost Koldomu tamní obyvatele asi příliš nezajímá. Na veřejné projednání této lokality jich přišla
pouhá hrstka.
s občany starostka města Kamila Bláhová.
Pro oblast Koldomu má město
hned několik záměrů. Předně tu
postaví plaveckou halu s parkovištěm. Parkoviště by mělo vzniknout také pod okny Koldomu vedle koupaliště. Dále je to rekonstrukce komunikace ke sportovní

hale včetně veřejného osvětlení,
skatepark na místě bývalého centrálního tenisového dvorce, revitalizace lesoparku u Koldomu, rozšíření a doplnění vybavení dětského hřiště u Koldomu a výměna a doplnění mobiliáře.
Kromě toho se revitalizace dočká také koupaliště a lesopark

LITVÍNOV – Pro své poslední jednání zvolili litvínovští radní hasičskou zbrojnici litvínovských dobrovolných hasičů. Zajímali se o stav budovy i vybavení jednotky.

u Oprámu. Před obytným komplexem by pak měla přibýt stání
pro nádoby na sběr odpadu. K regeneraci lokality se mohli obyvatelé této části města vyjádřit nyní. Až bude dokument zpracovaný, bude podkladem pro žádosti
o dotaci a město jej už měnit nebude.
(pur)

díl,“ uvedla starostka Litvínova
Kamila Bláhová.
Velitel dobrovolných hasičů
radní provedl po hasičské zbrojnici a seznámil je s činností jednotky. „Naši dobrovolní hasiči se
zúčastnili také Hasičské fontány
v Praze na Náplavce. Byla to pro
ně čest a mají z této akce ohromné
zážitky,“ prozradila dále Kamila
Bláhová. Akce 2. června na břehu
Vltavy se zúčastnilo více než tisíc

hasičů ze všech krajů České republiky, aby zde vzdali poctu československému státu a na motivy
symfonické básně Vltava z cyklu
Má Vlast společně vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na
světě. „Uvědomujeme si, že je nutné investovat do opravy zbrojnice
i do nové techniky. V letošním roce připravíme projektovou dokumentaci na nové šatny a garáže.
Také podáme žádost o dotaci na

novou cisternu,“ uvedla dále starostka. Na opravu té staré z roku 1988 získalo město dotaci více než 76 tisíc korun. Problém ale
bude najít firmu, která by opravu
provedla. Oprava bude zahrnovat
výměnu zadní rolety na nástavbě
za výklopné dveře, nový zadní žebřík sklopný, ochranný protiskluzový hliníkový plech, výměnu výstražné rampy za LED majákovou
rampu Slim s příslušenstvím. Podle předběžné cenové kalkulace
bude oprava stát více než 84 tisíc
korun.
(pur)

O veřejné zakázky nemají firmy zájem
Odkládá se i stavba skateparku
LITVÍNOV – Litvínov se potýká s nezájmem firem o vyhlášené veřejné
zakázky. Zatímco v minulosti se firmy o práci pro město přetahovaly,
v současné době se o některé zakázky nepřihlásí ani jediná. Pro nezájem dodavatelů se odkládá i realizace litvínovského skateparku.
Stavební firmy v současné době zažívají lepší časy. Práce je více než dost a ony nestíhají. Mohou si proto vybírat, o kterou zakázku projeví zájem. Horší situace
je to pro města. Na jejich veřejné zakázky se často nenajde jediný zhotovitel. S problémy se potýká i Litvínov. „Na některé zakázky
se přihlásí jen jedna firma, na některé nenajdeme zhotovitele a výběrové řízení proto musíme opakovat. Práce se tím zdržují a termí-

Dodavatel na Lesánek

Hledáme řidičky a řidiče autobusů

Radní zasedali v hasičárně
„Rada města Litvínova doporučuje zastupitelstvu města
schválit přijetí dotace na opravu
cisternové stříkačky pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů města Litvínova od Ústeckého kraje. Naši dobrovolní hasiči disponují velmi zastaralou technikou.
Na jednání rady pozvali dobrovolné hasiče z Brandova, kteří
mají novou cisternovou stříkačku a my tak mohli porovnat roz-
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ny odkládají. Nejedná se jen o stavební práce. Zahlcené zakázkami
jsou firmy ve všech oborech. Město
například nenašlo nikoho, kdo by
chtěl opravit cisternovou stříkačku
našich dobrovolných hasičů a musíme proto výběrové řízení vyhlásit
znovu,“ připustil tajemník Městského úřadu Litvínov Valdemar
Havela.
Veliký problém má i SPORTaS, a to se stavbou skateparku.
Společnost má projekt, má i pe-

níze, ale nemá zhotovitele. Skatepark měl přitom začít fungovat už
letos. Tento termín ale s největší pravděpodobností padá. Skatepark má stát v areálu tenisových
kurtů u sportovní haly, konkrétně pak na místě dvou centrálních
dvorců. První výběrové řízení na
stavbu už proběhlo. „Předpokládané náklady byly cca 10 milionů
korun a termín dokončení do podzimu roku 2018. I přes veškeré úsilí se však nepodařilo zajistit dodavatele pro výstavbu skateparku. Do
výběrového řízení se přihlásil pouze jeden uchazeč, který nesplnil
podmínky zadávací dokumentace
a musel být tedy vyloučen. Vzhle-

Ačkoliv na skatepark už je hotový projekt a jsou i peníze, není, kdo by ho postavil. Letos to už určitě nebude.

dem k této skutečnosti bylo výběrové řízení na výstavbu skateparku zrušeno. Pokud by bylo vypsáno
další výběrové řízení, nelze již dodržet požadovaný termín výstavby v roce 2018, neboť vzhledem ke
stavebnímu boomu v České republice jsou stavební firmy plně vytíženy. Nastalou situaci řeší vedení společnosti SPORTaS s vedením města Litvínova, dohoda o dalším postupu zatím nebyla přijata. Přesto
pevně věřím, že k výstavbě skateparku dojde v co nejbližší době,“
komentoval situaci jednatel společnosti SPORTaS Miroslav Otcovský.
(pur)

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

8

15. června 2018

Rozmarné
patchworkové léto
LITVÍNOV – Nádhera sešitá
z kousků látek je opět k vidění na zámku Valdštejnů. Litvínovské patchworkářky tu opět
vystavují svá díla. A je na co se
dívat.
Patchwork klub Litvínov vystavuje už po třetí svá díla
v zámku Valdštejnů. K vidění
jsou ručně sešívané deky a přehozy, kabelky, hračky, prostírání. „Litvínovské patchworkářky
mají ohromnou fantazii a přemíru nápadů. Byla by škoda,
kdyby si svá díla nechávaly jenom pro sebe. Alespoň na chvíli je mohou obdivovat i návštěvníci zámku Valdštejnů. Poprvé jsme Rozmarné patchworko-

vé léto připravili před dvěma lety
a mělo ohromný úspěch. Práce
dam z klubu se lidem líbí, a tak
se z výstavy stává tradice,“ říká
Dáša Wohanková z propagace
města.
Připravit každý rok na výstavu nové práce není nic snadného. Rozmanité tvary a vzory,
které vznikají rozstříháním látek na malé kousky a jejich opětovným sešitím, mají svá až téměř matematicky přesná pravidla. Celé deky se pak ručně vyšívají a prošívají. Práce na jedné
dece zabere zručné patchworkářce několik měsíců. Není ale
výjimkou, že na ní zaměstnané
ženy pracují i několik let. (pur)

zpravodajství

Litvínov podporuje Moldavskou
horskou dráhu
LITVÍNOV – Litvínov podporuje iniciativu znovu zprovoznit
a dál pro turisty zatraktivnit
Moldavskou horskou dráhu.
Starostka města Kamila Bláhová dostala od radních pověření
podepsat deklaraci.
Na město se obrátili zástupci koordinačního týmu zájmové skupiny Moldavská dráha,
která usiluje jednak o zatraktivnění, propagaci a rozvoj uvedené dráhy, jednak se snaží postupnými kroky na české i německé straně o propojení dráhy
z Freibergu do Mostu. „Osloveny byly obce, které leží podél trati a mají eminentní zájem z hlediska cestovního ruchu na jejím
fungování, aby podepsaly Úmluvu o spolupráci, kterou deklarují připravenost podpořit realizaci
společného cíle. Tím je překonání chybějícího úseku mezi dnešními konečnými stanicemi Moldava a Holzhau,“ uvedla Kamila Bláhová. Spolupráce zahrnuje společné plánování, přípravu
a uskutečňování akcí k vzájemnému prospěchu jak drah, tak
obcí a propagaci obou tratí. Jedním z klíčových bodů pro realizaci cílů této iniciativy je průběžné zajišťování politické pod-

Nad fungováním Moldavské dráhy visí otazník. Pomůžou horskou dráhu oživit litvínovští politici?
pory z úrovně zapojených měst,
obcí, Ústeckého kraje, dopravních svazů, organizací pro cestovní ruch na české i německé
straně, rovněž měst, obcí a institucí na německé straně. Koordinátoři svolávají každoročně setkání všech těchto institucí a seznamují je se současným stavem a kroky, které byly
v uplynulém období učiněny.

Dráha je mimo provoz
od loňského roku
V březnu loňského roku byl
provoz na Moldavské horské
dráze na české straně přeru-

šen z důvodu havárie na trati.
V úseku Mikulov - Moldava došlo k poklesu náspu. Správa železniční dopravní cesty avizuje
znovuzprovoznění koncem října letošního roku. Pokud by byla dráha opět v provozu, zavedl
by Ústecký kraj spoj z Ústí nad
Labem přes Teplice na Modlavu. Problém je z provozem
dráhy na německé straně, kde
byl přerušen. Moldavská horská dráha je unikátní technická
stavba. Byla vybudována společnostmi Pražsko-duchcovské
dráhy v Čechách a Lipsko-drážďanskou železniční společností
v Sasku především za účelem

nákladní dopravy. V rámci ČR
se jedná o technicky unikátní
horskou trať, která pomocí tunelů, viaduktů a úvraťové stanice v Dubí překonává značné
stoupání na krátké vzdálenosti. Na přelomu 50. a 60. let minulého století posloužila k dopravě stavebního materiálu pro
přehradu Fláje. V současnosti je celoročně oblíbeným dopravním prostředkem za sportem a turistikou do Krušných
hor. Moldavská dráha i přehrada Fláje se staly motivem známek České pošty v rámci řady
Technické památky ČR.
(pur)

V Unipetrolu se vylíhli sokoli stěhovaví

Valdštejnskému zámku vévodí „sešívaná nádhera“.

Zimák prochází údržbou
LITVÍNOV - Rada města Litvínova schválila výzvu k veřejné
zakázce malého rozsahu na
opravu a údržbu strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana
Hlinky v Litvínově.
„Jedná se o pravidelné opravy a revize strojního zařízení

prováděné během letní odstávky stadionů. Využíváme období,
kdy není na plochách led. Jedná se o zakázku v řádech miliónů korun,“ komentoval zakázku místostarosta města Milan
Šťovíček.
(pur)

Kdo postaví školní dílny?
LITVÍNOV - Litvínov vybral dodavatele na stavbu nových dílen pro Sportovní soukromou
základní školu Litvínov.
Dodavatelem bude METALL
QUATRO s nabídkovou cenou
ve výši 18 743 114 Kč. Za tyto
peníze zhotovitel provede stavební práce v objektu náležející-

mu ke Sportovní soukromé základní škole Litvínov, které souvisí s přestavbou a zateplením
tohoto objektu, včetně vnitřních
rozvodů, přilehlých komunikací a zpevněných ploch. V rámci
prací dojde také k zasíťování objektu. Na akci získalo město dotaci z IROP.
(pur)

Družina má vítěze
LITVÍNOV - Rada města rozhodla o dodavateli práce na
stavebních úpravách družiny
ZŠ Janov.
Bude jím Stavební a obchodní společnost Most s cenou
7,1 mil. Kč. Jedná se o stavební úpravy v objektu družiny při
ZŠ Janov související s úprava-

mi vnitřních dispozic, zřízením
další šatny, vybudováním WC
pro osoby s omezenou schopností pohybu a zřízením schodišťové rampy pro bezbariérové využití. Dojde také k drobným venkovním úpravám na
zahradě družiny a rekonstrukci
chodníčku.
(pur)

Strážníci dostanou pomůcky
LITVÍNOV - Radní Litvínova doporučili zastupitelstvu
města vzít na vědomí aktuální
informace k projektu Bezpečnostní prvky pro pořádkovou
jednotku Městské policie Litvínov a schválit přijetí dotace na
projekt od Ústeckého kraje.

Za dotaci pořídí město čtrnáct ochranných protiúderových přileb a dvě balistické vesty
v celkové předpokládané hodnotě 95 106 Kč včetně DPH. Devadesát procent nákladů uhradí dotace.
(pur)

LITVÍNOV - Skupina Unipetrol zaznamenala republikový
unikát. Na komínech jeho výrobního areálu v Záluží u Litvínova zahnízdily hned dva páry
sokola stěhovavého a přivedly
na svět pět mláďat. Unipetrol
na projektu hnízdění sokola
stěhovavého spolupracuje se
sdružením Alka Wildlife. Od
roku 2011 se v Litvínově vylíhlo
již 23 sokolích mláďat.
Při kroužkování museli hasiči spolu s ornitologem vylézt
do výšky 100 m, kde sokolí rodinky hnízdí. První pár s dvěma mladými a samičkou, která
přilétla až z německých Dráž-

ďan, zahnízdil na komíně teplárny. Druhý pár, který vyvedl
dokonce tři mláďata, se usadil
na komíně etylenové jednotky.
„Je to opravdu unikátní záležitost,“ řekl Václav Beran, ornitolog ze sdružení ALKA Wildlife, a dodal: „V žádném areálu
v České republice se zatím nestalo, aby ho obsadily dva páry. Sokoli jsou totiž teritoriální dravci a většinou si své území hájí.
Litvínovský výrobní areál je ale
dostatečně rozsáhlý na to, aby
v něm mohly žít páry dva,“ dodal. Stáří mláďat v době kroužkování bylo deset dnů. Při
kroužkování byly do každého

hnízda nainstalovány fotopasti,
díky kterým ornitologové monitorují vývoj mladých sokolů. Za pár dnů by měla mláďa-

ta vylétnout z hnízda a za další zhruba měsíc svůj rodný komín opustí.
(nov)

Sokol stěhovavý takzvaný „unipetrolový“.

Marius Pedersen pečuje o odpady
v Mostě i v Litvínově
MOSTECKO - V Ústeckém kraji se
ročně vyprodukuje 500 tisíc tun
odpadu. To, co zbyde z chodu
domácností, vyhodí lidé do kontejnerů na směsný komunální
odpad, v lepším případě odpad
třídí. Co se s ním děje dál, ale řeší
málokdo. Pro firmu Marius Pedersen je nakládání s odpadem denní chleba. O odpadu a o tom, jak
s ním dál nakládat, jsme si povídali s Pavlem Barákem, vedoucím
obchodního oddělení Most.
Jak dlouho už společnost Marius Pedersen „pečuje“ o odpady, kolik k tomu využívá lidí
a jakou technikou disponujete?
První
kontakty
navázala společnost Marius Pedersen
A/S Dánsko v tehdejším Československu už v roce 1990. Začala tehdy řešit do té doby zanedbávanou oblast likvidace odpadu. Nejprve společnost působila v regionu východních Čech.
V Ústeckém kraji působíme od
roku 1998. Po roce 2000 společnost rozšířila své služby i na další oblasti. Marius Pedersen je společností holdingového typu s působností po celé České republice. Má 57 provozoven a dceřiných

společností po celé České republice.
Skupina firem nyní
zaměstnává téměř
2 500 kvalifikovaných pracovníků.
V současné době
naše služby využívá 112 měst a obcí.
Patří k nim i Most
a Litvínov. V rámci skupiny firem
Marius Pedersen Pavel Barák
Group máme pro výkon svých služeb k dispozici 1 400
vozidel a mechanizace.

žádoucí způsob
likvidace odpadu.
Další způsob likvidace pak bude
energetické využití odpadu, tedy jeho přeměna
na energii a teplo.
Cena za likvidaci odpadu stoupne, a pokud se
obce a města nerozhodnou za cenu doplácet, zaplatí to samozřejmě občané. Proto by
měli všichni opad separovat.

Kolik odpadu z celého Ústeckého kraje měsíčně vyvezete?
Jen směsného komunálního cca 100 000 tun a k tomu
další tisíce tříděného odpadu.

Jaký je další osud tříděného
odpadu a proč podle vás mezi
lidmi stále panuje názor, že tříděný odpad stejně končí na jedné skládce na jedné hromadě?
V rámci společnosti Marius
Pedersen a našich dceřiných společností provozujeme komplexní systém sběru, svozu a úpravy
separovaných komunálních odpadů. Zákazníkům poskytujeme barevně odlišené a technicky přizpůsobené nádoby pro každý druh odpadu. V rámci tohoto servisu pečujeme o desítky tisíc

Jaká je budoucnost nakládání
s odpady v České republice z vašeho pohledu?
Mění se legislativa v oblasti nakládání s odpadem. Na skládky je
od roku 2024 zakázáno ukládat
směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady.
Recyklace odpadů bude nejvíce

nádob různých typů u všech našich zákazníků. Proces nejšetrnější likvidace odpadu je recyklace. A ta začíná v domácnostech,
skončit muže třeba i jako vlákna
z plastu, ze kterých se dále vyrábí oblečení. Poté, co odpad hodíte do kontejneru určeném pro separovaný odpad, začíná práce naší společnosti. Odpad se sváží do
našich multifunkčních center. Poté se třídí na jednodruhové materiály. Takto získaný materiál se lisuje do balíků. Poté se z něj vyrábí regranuláty nebo jiné meziprodukty. Tyto meziprodukty jsou
použity při výrobě koncových
produktů, které se následně vracejí na trh. Ke svozu všech druhů tříděného odpadu využíváme
stejná vozidla. Jeden den se sváží
papír, další plast a pak třeba sklo.
To je důvod, proč si lidé někdy
mylně myslí, že tříděný odpad
končí na jedné hromadě. Končí
však na momentálně rekonstruované třídírně v Teplicích, kde dochází k dotřídění a distribuci jednotlivých komodit k odběratelům k finální recyklaci. Například plastové PET obaly třídíme
na modré, zelené a čiré!
(pur)

zpravodajství

Hejtman Oldřich Bubeníček
čtvrtý nejoblíbenější
ČR/ÚSTECKÝ KRAJ - Květnový průzkum společnosti SANEP zaměřený na hodnocení zvolených představitelů krajů, ukazuje, že nejlépe si dlouhodobě vede hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek se 46,3 % kladných hlasů. Ze čtrnácti hodnocených hejtmanů je Oldřich Bubeníček, který je s 36,1 % kladných hlasů
v první pětce.
Exkluzivní internetový průzkum oslovila společnost SANEP
od 14. do 30. 5. na celkem 14 518
dotázaných ve věkové kategorii

18 a více let. Celkově se průzkumu zúčastnilo v rámci panelu 220
tisíc registrovaných uživatelů. Reprezentativní vzorek byl vybrán

metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny
obyvatel se pohybuje kolem plus/
mínus 2,5procentního bodu.

Sloupek výkonného ředitele
společnosti AUTODROM
MOST Ivo Diviše

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl zaměřen na spokojenost s činností jednotlivých
krajských hejtmanů a pražské
primátorky. Výsledky průzkumu
představují vždy percentuální vyjádření hlasování reprezentativního vzorku respondentů pouze
v daném kraji.
(nov)

OBLÍBENOST HEJTMANŮ – květen 2018
(uvedené hodnoty představují souhrn kladných odpovědí ANO a SPÍŠE ANO)
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S
opravdovým potěšením
jsem sledoval
nebývalý zájem
fanoušků i motoristických novinářů o testovací jízdy nádherného monopostu Formule 1
z roku 2004, vozu Jaguar R5, na
mosteckém autodromu. Jak se Ivo Diviš
vzápětí ukázalo,
byl oprávněný. Majitel a pilot sice už historické, nicméně svým
výkonem a rychlostí stále více
než impozantní formule, Nizozemec Klaas Zwart, předvedl ve
čtyřech blocích nevídanou podívanou a připravil přítomným
jedinečný a výjimečný zážitek.
Byli jsme svědky neoficiálního pokoření dosavadního téměř deset let starého rekordu
okruhu na jedno kolo, sledovali jsme také suverénní elegantní jízdu formule, a to v rychlos-

ti až přes 320 kilometrů za hodinu.
Věřím, že toto skvělé intermezzo bylo více
než lákavou pozvánkou na závodní
víkend
The Most Historic Grand Prix,
který na autodromu hostíme
ve dnech 22. až
24. června. Navazujeme na loňskou vydařenou
premiéru, tentokrát se nám podařilo zajistit jako hlavní podnik víkendu šampionát monopostů Formule 1 z let 1966 až
1985, tedy zlaté éry velkých cen
F1. Fanoušci uvidí v akci formule, které pilotovali na světových okruzích Jackie Stewart,
Emerson Fittipaldi, Niki Lauda
či James Hunt. A to stojí určitě za to.
Přijďte, přijeďte, nebudete litovat. Těšíme se na vás.

SERVIS SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

0

Servis TV-plazma, LED TV, LCD TV, monitory, dálkové
ovladače. Servis autotechniky - CD, DVD rádio, zesilovače,
přehrávače, gramofony a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT
In %

Gabriela Nekolová: „V plánu je zvýšení
kvality života v postižených krajích“
RE:START je vzorem pro restrukturalizaci uhelných regionů v celé Evropě
Evropská unie - Zástupci Evropské komise považují český
vládní program RE:START za dobrý příklad restrukturalizace uhelných regionů pro celou Evropu.
Zaznělo to na druhé konferenci
pro Strategii restrukturalizace
Moravskoslezského, Ústeckého
a Karlovarského kraje. V rámci
RE:STARTu se už podařilo spustit
dotační tituly za 11 miliard korun.
Nejvíce peněz (4 miliardy korun) se podařilo alokovat na
program Revitalizace Krušných
hor. Díky RE:STARTu byly dále
o 3 miliardy korun navýšeny prostředky na řešení ekologických
škod po těžbě uhlí vzniklých před
privatizací těžebních společností. Na revitalizaci a podnikatelské
využití brownfieldů se podařilo alokovat 2 miliardy korun a na
rozvoj vysokých škol 2,2 mld. Kč.
Dotaci již obdrželo dohromady
50 žadatelů a dalších cca 100 čeká na vyhodnocení podaných žádostí.
Nyní byla dokončena aktualizace akčního plánu pro další roky.

Dokument by vláda měla projednat v příštích dnech. Opět se počítá s využitím evropských i národních finančních prostředků. Téměř polovina opatření má
investiční charakter. Nový akční plán pamatuje na podnikatele, výzkumné organizace, města,
obce i vzdělávací zařízení. Dokument, na jehož schválení teď regiony čekají, představila na konferenci Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnec vlády. „Program
RE:START nevzniká od stolu nebo
v pražských kancelářích, ale přímo
v terénu v regionech, Úřad zmocněnce vlády denně komunikuje
s regionálními partnery jejich potřeby, které pak společně s rezorty zpracováváme. Při tvorbě nového akčního plánu, který v příštích
dnech projedná vláda, jsme obdrželi 300 námětů. Nakonec náročným výběrem prošlo 27 opatření. Mezi ně patří například požadavek na modernizaci základních
a středních škol, dotace na posílení nízkoemisní dopravy ve městech, investice do krajského zdra-

Dokument, na jehož schválení teď regiony čekají, představila na
konferenci Gabriela Nekolová (na fotografii vpravo).
votnictví a zajištění zdravotnického personálu, dotace pro podnikatele na nemovitosti, nebo na
revitalizace sídlišť. Celkově se dá
říci, že druhý akční plán je více

zaměřen na zvýšení kvality života v našich krajích,“ vysvětlila
Gabriela Nekolová, zástupkyně
zmocněnce vlády pro restrukturalizaci. 		
(pur)

RE:START je prvním takto rozsáhlým programem hospodářské
přeměny tří krajů v historii České republiky a postupně se stává
vzorem i pro ostatní země.
Program RE:START společně spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad zmocněnce
vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

Senioři zakončili
Univerzitu volného času
LITVÍNOV - Na zámku Valdštejnů
proběhl slavnostní koncert, který
zakončil XXI. semestr Univerzity
volného času. Tento druh zájmového vzdělávání pro seniory
organizuje v Litvínově městská
knihovna.
Na rozloučení se školním rokem přišli nejen studenti a lektoři vzdělávacích aktivit, ale i hosté. O příjemný kulturní zážitek se
postaral Dechový kvintet „4+1“.
Mezi pozvanými byla také místostarostka Litvínova Erika Sedláčková, která osobně poděkovala panu Nedvědovi za celoživotní
práci knihovníka.
Po koncertě se konala malá rozlučka s „Pavlem“, jak mu
všichni senioři říkají. Byl to právě Pavel, který stál u počátků zájmového vzdělávání seniorů v litvínovské knihovně. Celá léta připravoval zajímavé přednášky, besedy a výlety za poznáním. Díky
němu se tak litvínovská knihovna stala místem společenského
setkávání. Studenti z řad seniorů
si zde mohou přátelsky popoví-

dat i rozšířit obzory ve svých zájmových oborech. Pan Pavel Nedvěd se loučil se svými svěřenci jako organizátor akcí. Protože
se však celoživotní vzdělávání seniorů stalo jeho „srdeční záležitostí“, bude nadále knihovnu navštěvovat jako student Univerzity
volného času.
Nový semestr Univerzity byl
zahájen přednáškami již v květnu a po letní přestávce se studenti
sejdou zase v září. Budou otevřeny oblíbené obory Letem světem,
Kaleidoskop zajímavostí, Klub
milovníků historie a Církevní památky na Mostecku a Litvínovsku. Jelikož se jedná o zájmové
vzdělávání, není problém začít se
studiem kdykoli, třeba i ve XXII.
semestru. Absolvování Univerzity volného času není spojeno s prověřováním znalostí, takže není potřeba obávat se zkoušek nebo testů. Zájemci o studium se mohou hlásit u paní Ing.
Evy Koudelkové přímo v knihovně nebo na e-mail: koudelkova@
knihovna-litvinov.cz.
(nov)

Litvínov se připravuje na zářijové oslavy
LITVÍNOV – S několikaměsíčním
předstihem schválili litvínovští
radní program Svatomichaelské
slavnosti. Jedna ze tří hlavních
slavností města, která se koná až
na konci září, je už připravena.
Svatomichaelská slavnost každoročně připomíná svátek patrona města svatého Michaela
archanděla. Oslavy mají světský

i duchovní charakter a probíhají v několika dnech a na různých místech. V kostele, který je
zasvěcen sv. Michaelu archandělovi, se koná mše svatá, koncert vážné hudby. Na náměstí
probíhá celodenní program, na
nádvoří zámku Valdštejnů jsou
připraveny pohádky pro děti. Ve Voigtových sadech zajiš-

ťuje SSK Litvínov minifestival
sportu, ve spojení s programem
WANNADO NINJA RACE jsou
připraveny soutěže pro děti. Do
jedné lokality bude opět soustředěna zábavná a odpočinková zóna UNIPETROL FUN PARK.
„Tentokrát nebude slavnost probíhat v zámeckém parku, jak tomu bývá, protože na září jsou

naplánovány opravy parkoviště
za zámkem a další stavební práce v okolí parku. Společnosti Unipetrol jsme proto nabídli tři jiné
lokality, které jsou pro UNIPETROL FUN PARK vhodné,“ uvedla vedoucí kanceláře starostky
Zuzana Wiednerová. Slavnost
město vyjde na 300 tisíc korun.
(pur)

Pavel Nedvěd (vpředu) se svými svěřenci.
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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. Tel: 607 784 645
■■Prodám kovový sud na vodu
200litrový. Cena 200 Kč. Tel:
606 539 643
■■Prodám OTTŮV SLOVNÍK
NAUČNÝ. Tel: 603 984 542
■■Prodám klasické dobrodružné knihy pro mládež (vazba i brožury). Tel: 603 984 542
■■V Mostě prodám starožitný
šicí stroj – funkční. Cena 800 Kč.
Tel: 724 050 605
■■Koupím LP gramofonové
desky, větší množství vítáno. Přijedu. Stačí prozvonit nebo SMS
na 721 442 860
■■V Mostě prodám krásnou
velkou palmu 23 listů – 1 600 Kč,
ušák – gobel 1 500 Kč, lednice

s mrazákem Privileg a Siemens
1 800 Kč/ks, mrazák Perfekt –
7 šuplíků – 1 800 Kč, sporák na
PB (možno i 10 kg bombu), cena
za sporák – 2 300 Kč, dřevěné
stolky pro 4-6 osob – cena 600
Kč/ks, 40 ks použitého pozinkovaného plechu 1x3 m, cena 150
Kč/ks, kupec váha – 500 Kč. Volat večer. Tel: 607 277 880
■■Prodám kamna značky Kerpen, vhodná na zahradu nebo
chatu. Dobrý stav. Cena 1 200
Kč. Tel: 725 619 507
■■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.

SEZNÁMENÍ

■■Touto cestou bych se chtěla

seznámit se spolehlivým, hod-

zpravodajství/inzerce
ným 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, přítele pro vše hezké, co život dává
a přináší. Vlastní zázemí, ostatní
ústně. Tel: 721 504 936 – život
hrozně utíká.

auto, moto

■■Prodám Fiat Ducato po STK,

emise, pojištění – 10. 5. 2018
+ letní i zimní kola. Cena
50 000 Kč – rychlé jednání –
sleva. Most. Tel: 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

■■Prodám stavební nezasíťovaný

pozemek v Litvínově, 800 m2, klidná část města. Tel: 702 179 331
■■Prodám byt 2+1 Litvínov-Hamr, rekonstruovaný, 54 m2, balkon,
zděné jádro, sklep, s vybavením,
volný v lednu 2018. Tel: 702 179
331

P

orušené paragrafy

Mobil pořídil na
návštěvě
MOST – Policie v Litvínově
obvinila z krádeže 20letého muže z Mostu. Ten měl v obci na
Litvínovsku odcizit na návštěvě mobilní telefon. Ten údajně
prodal. Policie nového majitele
vypátrala a mobil zajistila. „Tři-

N

krát kradl v jednom litvínovském
supermarketu, ve kterém měl odcizit 12 tělových krémů, které si
ukryl pod bundu. Jindy si v téže prodejně přivlastnil 24 kondomů za 2 200 korun. Naposledy tam měl odcizit náušnice.
Z jiného obchodu si odnesl 5 kusů slunečních brýlí a také 6 kusů povlečení. Poslední krádež re-

alizoval minulý týden, když si
pod oděv ukryl 15 kusů hodinek,“ uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková. Krádež
zaregistrovala policistka v civilu, která tam byla nakupovat
a filutu s lupem zadržela. Celková škoda odcizených věcí činila
3 000 korun.
(sol)

apsali jste nám

Vážená redakce,
chtěli bychom touto cestou
poděkovat společnostem Nemak a Starcam v Havrani za
oslavu k Mezinárodnímu dni
dětí pro naše ratolesti. Oslavu jsme si my rodiče užili spolu s dětmi, které byly nadšené
a nechtělo se jim ani domů. Výběr místa – chomutovský lesopark a areál Stará Ves, byl vynikající. Celý areál byl po celý den přístupný pouze pro nás
a naše děti zdarma. Pro dopravu do Chomutova a zpět fungo-

vala kyvadlová přeprava Most –
Chomutov, takže zajištěno bylo opravdu vše do puntíku. Sešlo se nás přes tři sta rodičů
zaměstnanců a téměř tři sta našich dětí.
Nechyběla spousta atrakcí, her a soutěží, které nebraly
konce a děti se neměly šanci ani
chvilku nudit. Právě naopak.
Nafukovací hrad, skluzavka,
dětské dílničky, tvoření z balonku, karikaturista, jízda na koních a ponících, to vše bylo neustále v permanenci. Komu z té

spousta zábavy vyhládlo, mohl se občerstvit, nechyběla ani
cukrová vata a zmrzlina. Bavili se všichni a ke všemu přálo
i počasí. Akce pro zaměstnance (milulášská, vánoční posezení apod.) jsou vždy vydařené
a oslava dne dětí nebyla výjimkou. Poděkovat bychom chtěli
také společnosti Dance Mission
pod dohledem pana Pavla Kmeče, která dětský den zajistila organizačně. Bylo to bez chybičky.
Zaměstnanci
Nemak a Starcam

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

ul. Rudolická v části od ul. Chomutovské k OD TESCO
 Ve dnech 14. 6.–15. 6. 2018 bude probíhat vlastní poklád-

ka 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.

Výstava o vzniku republiky
v Ústeckém kraji
MOST – Oblastní muzeum Most
zve na putovní výstavu pořádanou Ústeckým krajem ke 100.
výročí vzniku samostatného Československa nazvanou „VZNIK
REPUBLIKY V ÚSTECKÉM KRAJI“.
Výstava se koná od 20. do
30. června v Oblastním muzeu v Mostě. Dozvíte se hlavní
historické milníky kolem roku
1918, přehled specifických událostí vzniku republiky v Ústeckém kraji, kde hrála důležitou

roli etnická a jazyková skladba
obyvatelstva. Ta vedla k tomu, že
zde události probíhaly jinak než
v ostatních částech země. O území dnešního Ústeckého kraje se totiž hlásily hned dva nástupnické státy: Československo
a Německé Rakousko prostřednictvím své provincie Deutsch
böhmen. Vstup na výstavu je
zdarma. Otevřeno ÚT- PÁ 12-18
hod., SO - NE 10 - 18 hod.
(nov)

sport
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Gamblers Most zůstávají v Mostecké
lize malé kopané stále neporažení

Most - Druhou červnovou neděli byla v ubíjejícím dusnu odehrána čtyři utkání dalšího kola
Mostecké ligy malé kopané.
V prvním z nedělních zápasů
se proti sobě postavili dva letošní nováčci, a to týmy Avengers
Most a Švejk. Zatímco v prvním letošním vzájemném střetu těchto týmů odcházeli spokojenější hráči Avengers, tentokrát
pro sebe výhru získal poměrně
přesvědčivě Švejk. Byť jeho ko-

nečná výhra 8:4 vypadá jednoznačně, průběh utkání zdaleka tak jednoznačný nebyl. Následovalo střetnutí mezi proOFFICE a Katalánci Most. Ti šli
do utkání jako favorité a i přes
úvodní neschopnost skórovat
nakonec tuto svou roli potvrdili. Po přesvědčivém výkonu si
dokráčeli pro výhru 10:2. Brankář vítězů Aschenbrenner se stal
s pouhými dvěma obdrženými góly gólmanem tohoto kola.

Svou letošní neporazitelnost uhájili Gamblers Most
v dalším utkání,
ve kterém se jim
postavila Jablíčka
Chomutov. Před
Gamblery
nebyl
jednoduchý úkol,
když šli do zápasu
s pouhým jedním
hráčem na střídání, se sestavou bez
řady svých hvězd,
a navíc s nutností
alternovat na pozici gólmana hráčem.
K tomu všemu se
jim postavila velmi silná a početná
sestava chomutovského vyzyvatele.
Gamblers vsadili
vše na útok s prostou taktikou vstřelit více gólů než
soupeř. Toto velmi
útočné utkání tak nakonec skončilo výhrou Gamblerů 8:6. Kolo
uzavřel střet týmů Inseminátors
FC a GMS Most. Inseminátors
se dokázali k utkání sejít pouze
se čtyřmi hráči do pole a s ohledem na silnou sestavu GMS tak
bylo v podstatě ještě před úvodním hvizdem o bodech rozhodnuto. Zápas však přeci jen neskončil úplným debaklem. GMS
nakonec vyhrál 13:6.
(jan, jak)

Mostecký FK si dokráčel
pro postup do divize
Ústí nad Labem - V předposledním kole krajského přeboru dospělých v kopané zajížděli fotbalisté Mosteckého FK
do Neštěmic. Zde je čekalo za
úmorného vedra náročné utkání, neboť domácí hráči bojují
o záchranu v soutěži. Mostečtí si
však výhrou zase chtěli zajistit
prvenství v soutěži a postup do
divize.
A byli to právě oni, kdo od začátku diktoval tempo a měl kontrolu nad vývojem zápasu. Aktivní přístup zužitkovali hosté
již ve 3. a 8. minutě díky přesným trefám Michala Macháčka
a Patrika Láchy. Domácí na tyto dvě rychlé branky marně hledali odpověď. To Mostečtí stihli přidat do poločasu ještě další gól, když přesně zakončoval
Stožický.
Druhá půle se opět odehrávala většinou na polovině domácích. Mostečtí fotbalisté přida-

li další dvě branky a po závěrečném hvizdu tak mohla v táboře
hostí propuknout nefalšovaná
radost nejen z výhry 5:0, ale
především z celkového vítězství
v krajském přeboru a postupu
do divizní soutěže. Všichni příznivci mosteckého fotbalu věří,
že nejhorší dobu temna má fotbalový Most za sebou a že se fotbal v Mostě vydal na cestu směrem k místům, kam historicky
vždy patřil.
FK Neštěmice - Mostecký FK
0:5 (0:3). Branky: 3. Michal Macháček, 8. Lácha, 44. Stožický,
53. Zdeněk Macháček, 78. Hejtmánek. Sestava MFK : Cafourek
(76. Mikoláš) – Tancoš, Michal
Macháček (63. Hejtmánek), Denis Valenta, Stožický, Boušek,
Rubeš, Milan Macháček (56.
Mirga), Dominik Valenta (71.
Čonka), Zdeněk Macháček, Lácha. Trenér: Josef Tancoš.
(jak)

Horáka, mimochodem hráče
z pole, za velmi zkušeného borce ze staré gardy Jiřího Jelínka.
Ten ve svých 52 letech si chytáním penalt odbyl svou premiéru v divizi a byla to premiéra vskutku úspěšná. Hosté totiž
na penalty vyhráli 3:5 a získali
tak dva ne zlaté, ale diamantové body.
„K utkání jsme odjížděli velmi oslabení, na lavičce jsme měli na střídání pouze dva lidi a to
nedoléčeného Nobsta a náhradního brankaře ze staré gardy Jelínka. Do branky musel nastoupit stoper Horák, který si vedl po
celé utkání velmi dobře. Utkání
bylo v celku vyrovnané, naši kluci se semkli a bojovali a to stojí za úspěšným výsledkem našeho celku. Vždy jsme dokázali brzy vyrovnat a zvládli jsme

nastane nejspíš až za rok. A samozřejmě to vyvolalo další řetězec událostí v klubu i v kádru.
V tuto chvíli jsem ale velmi spokojen s tím, jak máme složené
družstvo a s tímto týmem koukám na další tři roky dopředu.
Během nich chceme vybudovat
a dostat se dál s ještě kvalitnějším týmem, než jsme měli doposud,“ řekl dále Rudofl Jung
s tím, že klub má velkou výhodu v tom, jak se v něm pracuje s mládeží.
„Proto je také takový nepoměr odchodů a příchodů, když
kádr opustilo pět hráček a přišly dvě. Je to dáno právě kvalitou mládeže, které chceme
a musíme dát prostor. Kádr máme na další tři roky stabilizovaný, v příštích dvou sezonách
už nám nebude hrozit riziko-

vá situace, kdy některým hráčkám končí smlouva a my musíme zvládnout jejich motivaci.
To se nám naštěstí letos podařilo, zejména v období bojů o titul českého mistra. Zvládli jsme
to a titul vybojovali, a i když to
při pohledu na papír nevypadá
jako přesvědčivé výsledky, vnímám, že všechny čtyři zápasy
jsme měli pod kontrolou,“ dodal.

A jak konkrétně se
tým proměnil?
Po sezoně do zahraničí odcházejí Markéta Jeřábková a Simona Szarková, kariéru se rozhodly ukončit Kateřina Dvořáková a Tereza Chmelařová. Evě
Bezpalcové nebyla prodloužena smlouva, ale v současné do-

Mostecký FK končí
sezonu doma
Poslední duel krajského přeboru v kopané dospělých odehraje Mostecký FK
na domácím hřišti v sobotu
16. června. Na Fotbalovém
stadionu Josef Masopusta
přivítá od 10.15 hodin celek
Jiskry Modrá.

Horní Jiřetín/Litvínov
míří do Bíliny
Druhý zástupce Mostecka v krajském přeboru v kopané dospělých, kombinovaný tým Sokol Horní Jiřetín/
FK Litvínov zajíždí k poslednímu utkání ročníku do nedaleké Bíliny. Utkání se zde
hraje v sobotu 16. června od
15 hodin.

Liga seniorů dojde do
konce jara
Do konce jarní části Seniorligy Most v malé kopané
bude odehráno ještě jedno
kolo a všichni diváci jsou na
něj srdečně zváni. To se odehraje v neděli 24. června.

Další zápas proti
Nordians Teplice

Do nové sezony půjdou Černí andělé s obměněným kádrem
„Ačkoli jsme tentokrát nevyhráli Challenge Cup, je pro
mne letošní sezona po sportovní
stránce možná i o něco dál, protože jsme měli možnost se konfrontovat s daleko kvalitnějšími týmy. Samozřejmě z marketingového hlediska je zisk Evropského poháru významnější,
takže řekněme, že je to jedna ze
dvou nejpovedenějších sezon,“
řekl šéf týmu Rudolf Jung.
Ten na otázku, že se zároveň
hovoří o tom, že letoškem končí jedna éra klubu, opověděl:
„Sice jsem to tak neplánoval, ale
je to tak. Tím, že Markéta Jeřábková využila výstupní klauzuli
ve smlouvě a odchází do zahraničí a zároveň se mi nepodařilo
přesvědčit Simonu Szarkovou,
aby zůstala, logicky končí jedna éra, o níž jsem si myslel, že

K utkání závěrečného 30.
kola fotbalové divizní skupiny B zajíždí náš jediný zástupce, tým Baníku Souš,
opět na hřiště soupeře. V sobotu 16. června se představí
od 10.30 hodin v Hostouni.

V sobotu 16. června se na
letním stadionu v Litvínově hraje již 5. ročník memoriálu Václava Žaloudka, někdejšího středopolaře litvínovského týmu. Na turnaj
hráčů dříve narozených se
sjede devět týmů. Začíná se
v 10 hodin.

i nadstavbu v podobě pokutových kopů, kdy jsme se ani jednou nemýlili a náš ‚žolík‘ v podobě brankaře Jirky Jelínka ze
staré gardy nám pomohl získat
i druhý bod z utkání. Všem aktérům sobotního utkání ze strany Souše bych chtěl touto cestou
poděkovat a vyzdvihnout kolektivní výkon,“ řekl k průběhu zápasu soušský kouč Petr Johana.
SK Český Brod - Baník Souš
2:3pp 2:2 (1:1). Branky: 21.
Makovský, 77. Slicho - 32. Ducháček, 81. Nobst. Rozhodčí:
Vychodil – Vrchota, Hádek. ŽK
2:3, 100 diváků.
Sestava Souše: Horák (90. Jelínek) – Popelka, Chábera, Prokop, Pátek – M. Hlaváček, Dolejší (37. Nobst), Hlaváček, Zápotocký, Štefko – Ducháček.
(jak)

Most – Uplynulá sezona byla pro tým házenkářek DHL Baník Most jednou z nejúspěšnějších v historii.
Populární Černí andělé dosáhli podobných úspěchů jako v roce 2013.

Souš čeká další zápas
venku

V Litvínově se hraje
memoriál V. Žaloudka

Souš si v citelně oslabené sestavě dojela
pro body do Českého Brodu
Český Brod - K předposlednímu kolu divizní soutěže zajížděl celek Baníku Souš v citelně
oslabené sestavě. Na střídání
byli pouze dva hráči, a to Nobst,
který ještě není zcela fit, a náhradní brankař Jiří Jelínek, kterého trenér Johana povolal ze
staré gardy. Ostatní hráči měli
pracovní povinnosti či zdravotní potíže, které jim neumožňovaly k utkání nastoupit.
I přesto dokázala Souš ze hřiště soupeře přivézt body za vítězství 2:3, po penaltovém rozstřelu poté, co musel s nedoléčeným zraněním naskočit
do hry Nobst, a zápas skončil
v normálním čase 2:2. Došlo na
pokutové kopy. Při něm k nečekanému tahu sáhl soušský „lišák“ trenér Petr Johana, když
vystřídal do té doby chytajícího
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bě už má zajištěno zahraniční
angažmá. Dvěma novými posilami jsou Alica Kostelná z Poruby a Jana Šustková z Veselí
nad Moravou. Aktuální složení
týmu, vypadá následovně.
Brankařky: Müllnerová, Ház
lová, Novotná a Opátová. Zkušená Dominika Müllnerová je jasnou jedničkou v brance, ostatní se poperou o místo
dvojky. Jsou to brankářky kolem
osmnácti let, všechny mají potenciál uspět v nejvyšší soutěži
a záleží jen na nich, jak se s touto výzvou vypořádají.
Pivotky: Borovská, Jungová
a Tesařová. Dlouhodobě zraněná Michaela Borovská už doléčuje zranění a plynule by se
měla v srpnu zapojit do přípravy.
Křídla: Mikulčík, Stříšková,
Dvořáková, Švihnosová, Zachová a Eksteinová. V případě Lucie Mikulčík a Veroniky

Dvořákové je možné, že se objeví i na postu spojek.
Spojky: K. Kostelná, A. Kostelná, Šustková, Buchnerová, Kovářová, Janoušková, Mikulášková, Ulbertová a Šípová,
která se ale aktivně zapojí zřejmě až v lednu, do té doby je ve
stavu zraněných. S otazníkem je
v nadcházející sezoně i start Petry Maňákové, která se chce více
věnovat rodině. U týmu zůstává
trenér Peter Dávid, zůstává i realizační tým, pouze se rozšiřujeme o druhého asistenta, kterým
bude Ondřej Václavek.
Družstvo začíná přípravu na
novou sezonu 30. července. Do
té doby jde s cílem nejlépe prezentovat v Evropě, protože bude hrát Ligu mistrů, v domácích soutěžích chce opět vyhrát
Český pohár a český mistrovský titul. V interlize chce skončit do třetího místa.
(jak)

Tým amerického fotbalu
Hunters Most čeká v nejbližší době utkání, v němž nebudou muset cestovat nikam
daleko. Jejich soupeřem totiž
v sobotu 23. června bude celek Teplice Nordians. Ten je
jen o příčku výše v tabulce.
Mostečtí věří, že se dočkají
prvního úspěchu.

Florbalisté
besedovali s Lukášem
Kašparem
Členové mosteckého florbalového kroužku při střední zdravotnické škole v Mostě besedovali s mistrem světa v ledním hokeji Lukášem
Kašparem. Vrcholem setkání pak bylo exhibiční utkání.
(jak)
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Komořanské dětské hry aneb Velká
zábava s draky a hromadou uhlí
MOST – Severočeská teplárenská společnost a Seven Energy
spojily své síly ve prospěch dětí
a společně uspořádaly celodenní dětskou párty plnou her
a soutěží. Komořanské dětské
hry se konaly v areálu mostecké
Matyldy a přilákaly stovky dětí.
Zábavný program pro děti
připravili dva velcí zaměstnavatelé v regionu ve stejný den,
kdy na hladinu Matyldy vypluly dračí lodě. O zábavu tak
měli postaráno nejen děti, ale
i jejich rodiče. Areál Matyldy
byl v sobotu 9. června doslova
v obležení. Svůj díl na tom neslo skvělé letní počasí, které přímo vybízelo k hrátkám u vody.
Na Matyldě na děti čekalo deset stanovišť s tradičními i velmi netradičními úkoly a soutěžemi, které jim přiblíží těžbu

uhlí i výrobu a distribuci tepla. Na řadě stanovišť si děti uhlí osahaly přímo. Jeho hromady totiž provázely celý soutěžní
okruh. „Nejprve se děti přihlásily na startu, kde dostaly kartičku se svým jménem a plánem
stanovišť. Za každé splnění úkolu získaly bod. V cíli je pak čekala medaile a dárky od pořádajících společností,“ popsala soutěžní den marketingová
manažerka Severočeské teplárenské Radka Bišická. Programem provázel moderátor a nechyběla ani hudba. Děti si navíc
mohly prohlédnout přistavené
hasičské auto. U stánku těžební společnosti mohli starší děti i dospělí načerpat energii do
svých mobilních zařízení, nebo
si jen odpočinout na pohodových pytlích.
(pur)
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

